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 Kl. 17.30-17.35: Innslag fra kulturskolen i forkant av behandlingen av saker. Marius og
Kristian Angel spilte «Sommerøya - Hav og himmel kinn mot kinn» på gitar.
 Kl. 17:35-18:00: Presentasjon av resultater for lokaldemokratiundersøkelsen ved
spesialrådgiver i KS, Lise Spikkeland. Presentasjonen tilgjengelig her.
 Kl. 18:00-18:40: Kommunereformen – status i prosjektet ved rådgiver i programsekretariatet,
Kjell Sverre Langenes. Presentasjonen tilgjengelig her.
Møte i kommunestyret satt kl. 19.00. Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende
vararepresentanter. Representanten, Aslaug Bakke (AP) deltok på møtet frem til kl. 18.40. 26
personer til stede under behandlingen av sak PS 104-107/17 Kari Lunøe-Nielsen tiltrådte møtet fra
sak 107/17. Repr. Henriksen (AP) innvilget permisjon før voteringen i sak PS114/17. Ingen vara
møtte. 25 medlemmer til stede under voteringen i sak PS 114/17 og 26 medlemmer til stede under
behandlingen av sak PS 115/17.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 21. oktober.
Sakskartet datert 18. oktober omfattet sak PS 104-115/17. «PS 114/17 Utarbeidelse av kulturhistorie
for Søgne» og «PS 115/17 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund 2017 og 1.
halvår 2018» ettersendt 23. oktober. Ordfører opplyste at sak om helse- og omsorgsplan vil bli
behandlet i neste kommunestyremøte. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen var det interpellasjon fra Yngvar Monstad (MDG), se sak FO 1/17 for
interpellasjon og svar fra ordfører Astrid M. Hilde (AP).
Habilitet
PS 114/17 Utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne - Repr. Haugland (AP) enstemmig erklært
inhabil da han er saksbehandler i saken. Ingen vara møtte og 26 medlemmer til stede under
behandlingen. Repr. Henriksen (AP) innvilget permisjon før voteringen i sak PS114/17. Ingen vara
møtte. 25 medlemmer til stede under voteringen
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid M. Hilde
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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PS 104/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.09.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.09.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.09.17.

PS 105/17 Referatsaker kommunestyret 26.10.17

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 17/17 Valgstyrets møtebok - 11. september 2016/1477
RS 18/17 Melding om vedtak i sak 26/17 - Orientering ved rådmann knyttet til
uklarheter til 10-faktorundersøkelsen 2016/2695
PS 106/17 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og
redning IKS - KBR
Rådmannens forslag til vedtak:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Repr. Rafoss (AP) ba om å få sin habilitet vurdert, da han jobber som skorsteinsfeier i KBR. Representanten
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig kommunestyre vurdert representanten som habil og
han tiltrådte møtet.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

PS 107/17 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn
med bygninger i Søgne kommune datert 26.10.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk, Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn med
bygninger i Søgne kommune datert 26.10.2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Repr. Rafoss (AP) ba om å få sin habilitet vurdert, da han jobber som feier i KBR og vil utføre tilsyn ved
privatboliger. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig kommunestyre
vurdert representanten som habil og han tiltrådte møtet.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn med
bygninger i Søgne kommune datert 26.10.2017.

PS 108/17 Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Protokolltilførsel fra repr. Bakke (AP):
Man legger til rette for universell utforming der det er mulig
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag til endring i punkt 3.10 (endringer i kursiv) :
1. Skråninger og siktarealer mot natur
Ved jordkledning og tilsåing benyttes stedlige, næringsfattige avgravingsmasser (toppmasser) i 5- 10
cm tykkelse. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.

2. Rabatter med gress i bydeler og ved samleveier
Ved etablering benyttes lett mineraljord-dominert vekstjord i 10 cm tykkelse over drenerende
underlag. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.

3. Rabatter med gress i sentrumsområder
Ved etablering, benyttes vekstjord; moldholdig mineraljord, i tykkelse 20 cm over 20
cm rotvennlig undergrunnslag. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.
4. Frø fra villblomster til midtrabatter bør være av stedlige, lavtvoksende arter som krever lite slåing
og vedlikehold.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG sitt endringsforslag punkt 1 vedtatt med 26 (V, KRF, H, SP, AP, MDG, SV, FRP(4- Terkelsen,
Aga Stubstad, Daland, Jørgensen) mot 1 (FRP-Eikeland) stemmer






MDG sitt endringsforslag punkt 2 vedtatt med 23 (V, KRF, H, SP, AP, MDG, SV, FRP(1-Jørgensen)
mot 4 (FRP-Eikeland, Terkelsen, Aga Stubstad, Daland) stemmer
MDG sitt endringsforslag punkt 3 vedtatt med 23 (V, KRF, H, SP, AP, MDG, SV, FRP(1-Jørgensen)
mot 4 (FRP-Eikeland, Terkelsen, Aga Stubstad, Daland) stemmer
MDG sitt endringsforslag punkt 4 vedtatt med 26 (V, KRF, H, SP, AP, MDG, SV, FRP(4- Terkelsen,
Aga Stubstad, Daland, Jørgensen) mot 1 (FRP-Eikeland) stemmer
Vedlagt veinormal for Søgne kommune med vedtatte endringer vedtas.

Vedtak:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas med følgende endringer:
1. Skråninger og siktarealer mot natur
Ved jordkledning og tilsåing benyttes stedlige, næringsfattige avgravingsmasser (toppmasser) i
5- 10 cm tykkelse. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.

2. Rabatter med gress i bydeler og ved samleveier
Ved etablering benyttes lett mineraljord-dominert vekstjord i 10 cm tykkelse over drenerende
underlag. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.

3. Rabatter med gress i sentrumsområder
Ved etablering, benyttes vekstjord; moldholdig mineraljord, i tykkelse 20 cm over 20
cm rotvennlig undergrunnslag. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.
4. Frø fra villblomster til midtrabatter bør være av stedlige, lavtvoksende arter som krever lite
slåing og vedlikehold.

PS 109/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID
201108
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.10.2017
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
(Administrasjonen tilføyde tilleggspunkt i møtet).

1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet innarbeides i tillatt
bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha parkering på egen tomt. Det presiseres
i bestemmelsen at parkering inngår i maks BRA, men at arealene til parkering ikke kan
benyttes til bebyggelse.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:
Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på
takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak
og flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på takvinkel og
takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For flatt tak/ pulttak
endres bestemmelse om gesimshøyde til 3,3
Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak). Dersom tiltakshaver ønsker
flatt tak, som igjen vil nedskalere det estetiske høydeforholdet, finner utvalget at det av praktiske
årsaker er mer riktig å bestemme maks høyde 3,3 meter i stedet for 3 meter. Dette 2,2 meter under
makshøyde for garasje med saltak.
Nyere reg-planer hvor garasjer er regulert til boliger, viser at gesimshøyden er regulert for praktisk
bruk- og teknisk forskrift. Da med gesimshøyde 3,7 m
En garasje med flatt tak, vil etter utvalgets syn uansett bli lavere en garasje med saltak. Det estetiske
og den praktiske bruk, anses som ivaretatt.

Bestemmelse punkt 2.6.
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for småbåter.
Utriggere kan plasseres på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge. Utriggere skal
ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
Denne endres til:
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere skal ha maks lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den faktiske
bruken på bryggen.

Begrunnelse:
plan og miljøutvalget mener det er opp til grunneier og evt rettighetshavere av bryggearealet, å selv
finne hensiktsmessig plassering av utriggere. Dette bør ikke kommunen ha sterke meninger om.
Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende endring:
BSB 22 legges inn og BBS7 endres i tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.2017.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Tilleggsforslaget fra FRP
Tilleggsforslaget fra H
Rådmannens forslag med eventuelle tilleggsforslag fra FRP og H
Forslag fra FRP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (MDG, Lunde; AP)
Forslag fra H vedtatt med 7 mot 2 stemmer (MDG, Lunde; AP)
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra FRP og H vedtatt med 7 mot 2 stemmer (AP)

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet innarbeides i tillatt
bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha parkering på egen tomt. Det presiseres
i bestemmelsen at parkering inngår i maks BRA, men at arealene til parkering ikke kan
benyttes til bebyggelse.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:
Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på
takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak
og flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på takvinkel og
takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For flatt tak/ pulttak
endres bestemmelse om gesimshøyde til 3,3

Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak). Dersom tiltakshaver ønsker
flatt tak, som igjen vil nedskalere det estetiske høydeforholdet, finner utvalget at det av praktiske
årsaker er mer riktig å bestemme maks høyde 3,3 meter i stedet for 3 meter. Dette 2,2 meter under
makshøyde for garasje med saltak.
Nyere reg-planer hvor garasjer er regulert til boliger, viser at gesimshøyden er regulert for praktisk
bruk- og teknisk forskrift. Da med gesimshøyde 3,7 m
En garasje med flatt tak, vil etter utvalgets syn uansett bli lavere en garasje med saltak. Det estetiske
og den praktiske bruk, anses som ivaretatt.

Bestemmelse punkt 2.6.
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for småbåter.
Utriggere kan plasseres på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge. Utriggere skal ha
maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
Denne endres til:
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere skal ha maks lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den faktiske
bruken på bryggen.

Begrunnelse:
plan og miljøutvalget mener det er opp til grunneier og evt rettighetshavere av bryggearealet, å selv
finne hensiktsmessig plassering av utriggere. Dette bør ikke kommunen ha sterke meninger om.

BSB 22 legges inn og BBS7 endres i tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 17 (V, KRF, H, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG).

Vedtak:
1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet innarbeides i tillatt
bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha parkering på egen tomt. Det presiseres i
bestemmelsen at parkering inngår i maks BRA, men at arealene til parkering ikke kan benyttes
til bebyggelse.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.

3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:
Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på
takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og
flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på takvinkel og
takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For flatt tak/ pulttak
endres bestemmelse om gesimshøyde til 3,3
Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak). Dersom tiltakshaver ønsker
flatt tak, som igjen vil nedskalere det estetiske høydeforholdet, finner utvalget at det av praktiske
årsaker er mer riktig å bestemme maks høyde 3,3 meter i stedet for 3 meter. Dette 2,2 meter under
makshøyde for garasje med saltak.
Nyere reg-planer hvor garasjer er regulert til boliger, viser at gesimshøyden er regulert for praktisk
bruk- og teknisk forskrift. Da med gesimshøyde 3,7 m
En garasje med flatt tak, vil etter utvalgets syn uansett bli lavere en garasje med saltak. Det estetiske og
den praktiske bruk, anses som ivaretatt.
Bestemmelse punkt 2.6.
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for småbåter.
Utriggere kan plasseres på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge. Utriggere skal ha
maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
Denne endres til:
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere skal ha maks lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den faktiske
bruken på bryggen.
Begrunnelse:
plan og miljøutvalget mener det er opp til grunneier og evt rettighetshavere av bryggearealet, å selv
finne hensiktsmessig plassering av utriggere. Dette bør ikke kommunen ha sterke meninger om.

BSB 22 legges inn og BBS7 endres i tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.2017.

PS 110/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avvikler den kommunale heimevernsnemnda fra 1. juli 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avvikler den kommunale heimevernsnemnda fra 1. juli 2017.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag:
Eksisterende heimevernsnemnd:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Helge Andersen (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Oscar Lohne (H)
Henrik Sørensen (H)
i Søgne overføres i ny nemnd på distriktsnivå.

Votering:
Rådmannens forslag med tillegg fra Høyre vedtatt med 17 (V, KRF, H, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG).

Vedtak:
Søgne kommune avvikler den kommunale heimevernsnemnda fra 1. juli 2017.
Eksisterende heimevernsnemnd i Søgne:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Helge Andersen (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Oscar Lohne (H)
Henrik Sørensen (H)
i Søgne overføres i ny nemnd på distriktsnivå.

PS 111/17 Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til 2022
for å gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og endrede
eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering av en
ny sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt til å
følge opp prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til 2022 for å
gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og endrede
eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering av en ny
sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt til å følge opp
prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
5. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til 2022 for å
gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
6. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og endrede
eiendommer benyttes i overgangsperioden.
7. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering av en ny
sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
8. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt til å følge opp
prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

PS 112/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2017
Behandling:
Eldrerådet etterspør en mer detaljert oversikt når det gjelder vedlegg til 2. tertialrapport - Oppfølging av
vedtak i kommunestyret. Dette gjelder for eksempel PS 66/17 av 22.06.2017 – Hva er status ved utlysning og
ansettelser i enhet for institusjonstjenester.

Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 26.09.2017
Behandling:
Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Repr. Lohne (H) tok opp spørsmålet stilt i eldrerådet, 26.09.17, «Hva er status ved utlysning og ansettelser i
enhet for institusjonstjenester».

Kommunalsjef for helse- og omsorg, Svein Resset orienterte om status.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og
ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt
følgende:
Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager

-

Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000 skal
benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte og rådmann Kim Høyer Holum orienterte om status på områdene
under punktet «Investeringer» og barnehagetomt i Kjellandheia og svarte på spørsmål fra medlemmene.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål (nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
- Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
- Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017
- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapet innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift

Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål (nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
- Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
- Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017
- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0
Kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte og rådmann Kim Høyer Holum orienterte om status på områdene
under punktet «Investeringer» i formannskapets innstilling.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Votering:
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

PS 113/17 Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om
kommunale vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 281 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om kommunale
vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om
kommunale vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.

PS 114/17 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte
komme tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.

Saksbehandler Magne Haugland svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.
Repr. Fardal (H) fremmet fellesforslag på vegne av Senterpartiet og Høyre:
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Første avsnitt i rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 Andre avsnitt i rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet.
Fellesforslaget vedtatt med 5 (H, SP,AP(2-Bakke og Henden) mot 4( FRP, KRF AP-Johansen)
stemmer
 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag (likelydende rådmannens forslag med tillegg om fullfinansiering):
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Repr. Lunde (AP) ba om protokolltilførsel:
AP støtter at prosjektet gjennomføres, men ønsker å komme tilbake til finansieringen i budsjettet.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Tjenesteutvalgets forslag vedtatt med 8
(H, V, KRF, SV og AP) mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige
tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Repr. Haugland (AP) enstemmig erklært inhabil da han er saksbehandler i saken. Ingen vara møtte og 26
medlemmer til stede under behandlingen. Repr. Henriksen (AP) innvilget permisjon før voteringen. Ingen
vara møtte. 25 medlemmer til stede under voteringen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
Kommunestyret stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av en eller flere
historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag:
Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.

Votering:


Formannskapets innstilling med tillegg fra Høyre satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak.
Formannskapets innstilling vedtatt med 20 (H, V, KRF, SV, MDG, SP og AP(6)) mot 5 (FRP)
stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av en eller flere
historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige
tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.

PS 115/17 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund 2017 og
1. halvår 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet kommunens
nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i 2017 og 1. halvår
2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet kommunens
nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i 2017 og 1. halvår 2018.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Søgne kommune bevilger nødvendige midler for daglig båtrute til Ny-Hellesund og Borøya i Søgne hele året.
Beløpet betales etterskuddsvis fra disposisjonsfondet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Høyre:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag falt med 8 mot 1 (SV) stemme.



Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP og Høyre. Fellesforslaget vedtatt med
8 mot 1 (FRP)

Innstilling til kommunestyret:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
26 medlemmer til stede under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag (likelydende rådmannens forslag til vedtak):
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet kommunens
nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i 2017 og 1. halvår 2018.
Repr. Bentsen Lieng (SP) fremmet forslag:
Søgne kommune bevilger nødvendige midler for daglig båtrute til Ny-Hellesund og Borøya i Søgne hele året.
Beløpet betales etterskuddsvis fra disposisjonsfondet.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SP sitt forslag falt med 23 (V, KRF, H (5), FRP, MDG, AP (7)) mot 3 (SV, SP H (1-Fardal))
stemmer.
 Formannskapets innstilling satt opp mot forslag fra FRP. Formannskapets innstilling vedtatt 21 (V,
KRF, H, MDG, AP (7), SP, SV) mot 5 (FRP)

Vedtak:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

FO 1/17 Interpellasjon om klimatilpasning i Søgne kommune - unngå hendelser
som følger av ekstremvær og flom i framtiden
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2017
Behandling:
Interpellasjon om klimatilpasning – Yngvar Monstad (MDG):
Sør-Norge opplevde storflom i oktober 2017 etter et kraftig regnvær. Mange hus stod under
vann, veier ble skylt bort og skred isolerte bygder i flommen, som viste høyeste vannføring på
100 år enkelte steder i Agder. I Søgne ble bolighus oversvømt, biler fanget i vannmassene, og veier og
infrastruktur ble skadet. Storflommen på Sørlandet er en av de verste flommene i nyere tid målt i
skadeomfang. Erstatningene er av forsikringsselskapene foreløpig beregnet til
500 millioner kroner, i tillegg kommer skader på en rekke biler og båter.
Flommen var bokstavelig talt en varslet katastrofe, både fordi meteorologene forutså og
varslet det som skulle skje, men også fordi forskere har advart om at unormalt vær blir den nye normalen når
klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende med tyngde. I rapporten
"Klima i Norge 2100" (1), utarbeidet i 2015 på oppdrag fra Miljødirektoratet, slås det fast at
klimaet i Norge er i endring. Allerede har middeltemperaturen steget med 1oC siden år 1900,
med hovedtyngden de siste 40 år. Årsnedbøren har økt med 18% over hele Norge i samme
periode. For kraftig nedbør i løpet av kort tid har det de senere år vært en økning både i intensitet og
hyppighet. Styrtregn som forårsaker oversvømmelser og jordskred vil forekomme stadig oftere.
Stortingsmelding 33-2013, Klimatilpasning i Norge, slår fast at kommunene vil stå overfor store utfordringer.
Utredningen NOU 2010:10 konkluderer med at Norge har gode forutsetninger for å tilpasse seg
klimaendringene med økte nedbørsmengder. Dette forutsetter iverksettelse av relevante tiltak for å ta vare på
naturen og tilpasse samfunnet generelt i henhold til endringene. Det er enighet om at det finnes et stort behov
for byfortetting, hvilket medfører mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbsjon og drenering av
overvann. Her må man finne frem til gode løsninger som svar på utfordringene.
Oslo og Bærum kommune inngikk våren 2013 i samarbeid en avtale om å utvikle metode og
verktøy for beregning av ”Blågrønn faktor” (BGF). Ved gjennomtenkte, vellykkede løsninger
for håndtering av overvann i terreng, reduseres belastningen på teknisk infrastruktur. I tillegg
styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i bygningsmiljøet, og skaper grunnlag for økt biologisk
mangfold. Det har vært intensjonen at dette arbeidet skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder.
Kommunene vil kunne arbeide videre med resultatet, for å innlemme det i sin saksbehandling.
Med dette som bakteppe har jeg følgende spørsmål til ordfører:
1) På hvilke måter vil Søgne kommune følge opp forurensningskilder i flomsonen som
kjøretøy, drivstoff, kjemikalier, nedgravde oljetanker, forurenset masse, eventuelle
deponier og lignende?
2) På hvilke måter tar Søgne kommune konsekvensen av klimaendringer inn i arbeidet
med ny kommuneplan og gjør klimatilpasninger i tråd med statlige anbefalinger og
forpliktelser? (2)
3) Vil ordføreren og kommunestyret be rådmannen undersøke og utrede mulighetene
for forebyggende tiltak i og rundt flomutsatte vassdrag i Søgne, og søke tilskudd til
eventuelle tiltak i Miljødirektoratets tilskuddsordning for klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner?
(3)
4) Vil ordføreren og kommunestyret be rådmannen om å gjøre en vurdering av hvorvidt
"BGF - blågrønn faktor" (4) kan være et hensiktsmessig verktøy for å legge til rette for bedre klimatilpasning i
byggeprosjekter?
Yngvar Monstad, Miljøpartiet De Grønne
1 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M406/M406.pdf

2 Sivilbeskyttelsesloven § 14, PBL § 4-3, TEK10, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, Naturskadeloven
3 http://www.klimatilpasning.no/hva-er-klimatilpasning/tilskudd-til-klimatilpasning/
4 http://www.klimatilpasning.no/veiledere/blagronn-faktor/
Vedlegg: Blågrønn Faktor – veileder byggesak – følger i innkallingen
Svar fra ordfører, Astrid Hilde (AP):
1)«Forurensingsloven§ 7 1 og 2 ledd , lyder som følger Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for
forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak
for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte
skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.»
Vanlig forurensing fra Fiske, jordbruk, boliger, hoteller, lager og midlertidig anleggsvirksomhet mv og i
tillegg andre tiltak som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper, er normalt sett tillatt i medhold av
Forurensingslovens § 8
Kommunen har derfor vanligvis ikke hjemmel til å få fjernet potensielle forurensningskilder langs elva før det
oppstår forurensing. Kommunen oppfordrer imidlertid innbyggere til å sikre eiendom og løsøre, spesielt i
forkant av varslede flommer gjennom informasjon på kommunens hjemmeside. Kommunen jobber også med
forebyggende tiltak som dialog med berørte parter, blant annet bondelaget. Kommunen har også aktivt jobbet
med opprydding i og langs elvene ut over det som kommunen er forpliktet til å gjøre.
2) NVE er sektormyndighet på området klimatilpasning, og de statlige kravene gir rammer for arbeidet med
arealplaner. Kommunen sørger for kontinuerlig oppdatering av kartbaser (f. eks. flomsoner,
aktsomhetsområder og fareområder for snø- og jordskred, steinsprang mm.) Kommunen har gode flomdata
for Lundeelva og for Søgneelva og disse legges til grunn for arbeidet med kommuneplan på lik linje med
andre statlige føringer.
Det er mange faktorer innenfor klimatilpasning som også gjør seg gjeldende i mer detaljerte arealplaner enn
kommuneplan, som planlegging av flomvei, detaljert utforming av terreng mm. Søgne kommune, både
administrativt og politisk, må sammen ha fokus på å ivareta forhold om klimatilpasning i både overordnede
planer som kommuneplan og i mer detaljerte planer.
Klimaarbeidet i knutepunktet er ikke nevnt som eget satsingsområde i den nye politiske organiseringen som
nylig ble behandlet i kommunestyret. Hvordan klimaarbeidet skal jobbes videre med i knutepunktet er ikke
avklart og det avventes en sak til styret i knutepunktet om dette ganske snarlig. Det må likevel nevnes at det er
stor oppslutning om Fylkeskommunens satsing på Klimaveikartet og at det er meningen at også dette skal
resultere i konkrete handlingsplaner på kommunalt nivå. Hvor vidt det også er behov for en regional plan i
tillegg til den fylkeskommunale regionplanen, er en sak som styret i knutepunktet skal vurdere før saken vil
bli forelagt de enkelte kommunestyrene. Dersom det blir en regional plan kommer den i tillegg til den
fylkeskommunale planen. Regionale planer tar utgangspunkt i overordnede mål for regionen, med
handlingsplaner på kommunalt nivå. Flomproblematikk er aktualisert i knutepunktkommunene i høst og vil
være naturlig å vurdere som tema i den evt nye planen.
3) Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete
klimatilpasningstiltak. Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen, som forvaltes av
Miljødirektoratet. Midlene skal brukes til kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene
berører kommunens ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å
møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak.
NVE håndterer statlige midler til flom- og erosjonssikring. Det er stor konkurranse om disse midlene, og det
er foreslått mindre midler til dette i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 enn det var bevilget i 2017.
Kommunen foretok på eget initiativ innmåling av flomhøyder i forbindelse med flommen i begynnelsen av
oktober. Disse dataene er oversendt NVE for å kvalitetssjekke og optimalisere modellene for flomberegning.
Ordfører er kjent med at Songdalen kommune har startet kartlegging av vassdraget Sygna med tanke på
reglene i EUs vanndirektiv. Hovedmålet med kartleggingen av miljøtilstand er å få vite mer om hvor tiltak må
settes inn for å oppnå god kjemisk og økologisk miljøtilstand i elva. Det har vært samarbeid mellom Søgne og

Songdalen om dette arbeidet i over to år. Det bør arbeides videre med å samordne en felles
vassdragsforvaltning særlig med tanke på ny kommune om to år.
4) Kommunen har høyt fokus på håndtering av overvann, og legger til grunn at ved utbygging skal området
håndtere overvannet på egen tomt, uten økte utslipp til kommunalt nett eller øke flomfaren nedstrøms
utbyggingen. «BGF – blågrønn faktor» kan være et av flere verktøy som kan være nyttige i en slik
sammenheng. Kommunen har til nå ikke bundet seg opp til en bestemt modell, men har hatt fokus på at
utbygger og myndigheter sammen skal finne den mest egnede løsningen. Dersom blågrønn faktor skal
benyttes mer aktivt bør det stilles minimumskrav til verdier i reguleringsplaner der overvann er et aktuelt
tema. Ordføreren ber plan- og miljøutvalget vurdere dette i fremtidige reguleringsplaner.

