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Vedlegg
1 Protokoll fra møte i kommunestyret 23.11.17

Møtedato
14.12.2017

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
23.11.2017
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Paul Magne Lunde
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Heidi Johansen
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
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
Allen Elle
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
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Charlotte Hansen Søyland
Knut Henriksen
Kristin Soltveit Upsal

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
FRP
AP
AP

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

Møtte for
Knut Henriksen
Kristin Soltveit Upsal
Charlotte Hansen Søyland

Representerer
AP
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Jon Wergeland
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst
Rådgiver

Program:
 Kl. 17:30-17:35: kulturelt innslag ved Emma Vigebo Jahnsen (vokal) og Nikolai Gumpen
(gitar)
 Kl. 17:35-18.10: Fylkesutdanningssjef for utdanning, Arly Hauge orienterte om planer for
Søgnetunet, Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall og fylkesrådmannens
forslag til investeringsbudsjett og svarte på spørsmål fra medlemmene i kommunestyret
Møte i kommunestyret satt kl. 18.30. Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende
vararepresentanter. Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskartet datert 15. november
omfattet sak PS 116-128/17.
Åpen spørretid – Spørsmål fra Lajla Elefskaas:
1. I vedtak av 09.03.17 i Søgne kommunestyre heter det: «Det er varslet fra et flertall på Stortinget
at Søgne kommune vil bli tvangssammenslått med Songdalen og Kristiansand når kommunereformen
skal behandles på Stortinget. Søgne kommunestyre vil ikke forskuttere resultatet av Stortingets
behandling, og vil av den grunn ikke delta i forhandlinger med de
to andre kommunene før saken har vært til behandling og det foreligger et vedtak i Stortinget.
Søgne kommunestyre ønsker en god og ryddig prosess dersom det blir forhandlinger mellom
Kristiansand og Songdalen.
I felles formannskapsmøte med Songdalen 15.03.17 1 (uke senere)
var nettopp kommunereformen og veien videre (punkt 3) et tema. «Ordfører Astrid Hilde presenterte
sitt syn på veien videre» i dette møtet.
Hvordan kan ordfører Hilde være sentral i dette møtet og gå i mot eget kommunestyrevedtak en uke
tidligere?
2. Fra felles formannskapsmøte Søgne og Songdalen 14.09.16: Det ble debattert muligheten for å
utrede et K3 alternativ.
Konklusjonen var: Dersom K3 skal utredes, må det komme etter initiativ fra Søgne kommune.
Det etterlyses når, i hvilken form og fra hvem dette initiativet kom. Det henvises til vedtak i Søgne
kommunestyre den 22.06.16 med betydelig flertall mot sammenslåing, samt vedtak fra Søgne
kommunestyre 09.03.17 med stort flertall om å vente med å gå videre med kommunereformen inntil
vedtaket fra Stortinget forelå 08.06.17.
Spørsmålsstiller representerer ikke i denne saken noe politisk parti eller gruppering.
Tilleggsspørsmål fra Lajla Elefskaas
Den 09.06.17 fikk Fylkesmannen brev fra KMD om at tidsfrist for oppstart av forhandlinger vedr
kommunesammenslåing var satt til 25.08.17. Dette var ikke videreformidlet til Søgne kommune.
Både ansatte, fagforeninger og kommunestyrerepresentanter i Søgne hadde tydelig gitt uttrykk for at
den tidligere tidsfristen 01.07.17 var for stram.

I følge tidligere informasjon fra Fylkesmannen ville viktige saker som Fellesnemdas mandat og
sammensetning bli bestemt av KMD og Regjeringen hvis man ikke fattet et flertallsvedtak om
sammenslåing innen 01.07.17.
Representanten A. Berge hadde ad omveier fått vite om dette brevet fra KMD, og hadde etterlyst
dette. Under kommunestymøtet 20.06.17 på Scandic ble brevet fra KMD utdelt til representantene og
der Fylkesmannens representant Sødal kom med en, etter min vurdering, ytterst tynn forklaring på
hvorfor Søgne kommune ikke hadde fått opplysninger om nye tidsfrister.
Ordføreren var også klar over at på kommunestyremøte 12.06.17 gjorde Søgne kommunestyre
vedtakene basert på at tidsfristen var 01.07.17.
Tatt i betraktning av at dette var det viktigste som hadde skjedd i Søgne på 50 år, virker 5 minutters
gruppemøter for å vurdere utsettelsesforslaget lite gjennomtenkt, forhastet og med preg av dårlig
politisk håndverk.
Burde ikke da ordføreren, som kommunens øverste politiske leder, benyttet anledningen til å ha
bidradd til, og gitt behandlingen den etterlyste tid til den 25.08.17?
Ordfører Astrid M. Hilde (AP) valgt å lese spørsmålene selv, av hensyn til antall spørsmål og den
avsatte makstiden på 30 minutter.
Svar fra ordfører Astrid M. Hilde (AP):
Det er mottatt til sammen tre spørsmål sendt fra Vidar Ertzeids mailadresse, men er oppgitt å være
fra Laila Elefskaas. Spørsmålsstiller er dermed å anse å være kun Elefskaas
Slik jeg ser det er det ingen ytre rammer for antall spørsmål pr spørsmålsstiller i reglementet men
det er et krav at totalrammen på 30 min ikke skal overstiges. Det er ikke åpent for debatt deltagelse
fra andre enn kommunestyrets medlemmer men det gis anledning til 2 replikker – replikker er per
definisjon et spørsmål og må relateres til det svaret som gis.
Etter reglementet kan ordfører lese spørsmålet selv. Jeg velger å gjøre dette da det er kommet tre
spørsmål og siden tidsbruken for åpen spørretid som nevnt ikke skal overstige 30 min. Det vises her
til reglementets §16 pkt 3 og 5.
Spørsmålene må være av allmenn interesse og gjelde kommunale forhold, jfr. reglementets
praragraf 16 pkt 4 Jeg er tvil om spørsmål vedrørende uttalelser i et møte i mars 2017 og i et møte i
september 2016 har offentlig interesse. Normal ville dette være spørsmål som ville være naturlig å ta
opp i nær forbindelse med møtene og ikke nå over ett år senere. Siden spørsmålene er kritikk mot
ordførers handlemåte under to møter i forbindelse med kommunereformen har jeg likevel vurdert det
slik at det helt sikkert er noen mennesker i Søgne som har interesse av å få frem eventuelle
kritikkverdige handlinger. – Jeg anser derfor sprømålet som relevant for allmenne interesser og
takker for muligheten til å få besvare slike spørsmål – Spørsmålene tillates stillet selv om det etter
mitt syn , og særlig etter Krfs avklaringer i stortinget siste uken, neppe kan være særlig aktuelt siden
alle reverseringsmuligheter for kommunereformen nå er avsluttet.
Svar spørsmål 1.
Søgne og Songdalen kommuner har i en årrekke hatt felles formannskapsmøter som en
samarbeidsarena og møteplass for to nære og gode nabokommuner som har mye felles
interkommunale samarbeid og andre sammenfallende interesser.
Sakskartet utarbeides av begge ordførerne i felleskap. Det fattes ingen beslutninger eller vedtak i
disse møtene og det føres et kort referat og ikke ordinære protokoller etter slike møter. Dette er et
forum hvor nabokommunene først og fremst diskuterer felles saker og forteller hverandre om sine
egne ståsted og vedtak i egne kommunestyrer i fellessaker. Som for eks politireform eller vegbygging

osv. Slik sett er ordfører Alltid sentral i alle felles formannskapsmøter men det er kun som møteleder
og møteinnkaller. Det presiseres igjen at vedtak ikke fattes i slike møter. Premisset i
spørsmålstillingen fra Elefskaas innebærer en feilaktig fremstilling av dette møtets karakter og
egenart.
På fellesformannskapsmøtet møtet i mars 2017 var kommunereform satt på dagsorden av ordføreren
i Songdalen og meg fordi dette var en sak som hadde vært til behandling i begge kommuner. Det var
derfor som vanlig naturlig at slike fellestema også kommer opp på fellesformannskapsmøte. I tillegg
var det nødvendig og etter vårt syn, hensiktsmessig, å opplyse hverandre om innholdet i de ulike
kommunenes vedtak og evt gi en begrunnelse for vedtakene. Vedtakene i de to kommunestyrene har
en sammenheng til hverandre, dog med motsatt fortegn.
Nå er dette en stund siden så med alle forbehold; slik jeg husker dette var det et tilleggsmoment at
ordlyden i media fra enkelte politikere i Songdalen hadde fått en litt uheldig utvikling i forkant av
dette møtet, da særlig rettet mot en frustrasjon mot Søgnepolitikerne. Ordføreren i Songdalen og jeg
ønsket derfor også å få en anledning til å «lufte ut» og renske opp evt misforståelser eller annet.
Dette ble også ettertrykkelig nevnt på møtet fra undertegnedes side og jeg opplevde at den opphetede
diskusjonen som hadde vært tidligere fikk en noe mer rolig behandling når vi satt rundt samme bord
i det felles formannskap. For øvrig ble begge formannskap orientert om innholdet i Søgne kommunes
vedtak om å vente på stortingsbehandlingen. Jeg vil derfor på det sterkeste benekte at jeg i dette
møtet skulle ha gått i mot det som var sagt i eget kommunestyre uken tidligere.
Et bevis på dette er for øvrig, noe som spørsmålsstilleren gjerne kan merke seg, at i referatet fra
møtet står « veien videre» i gåsetegn. Altså oppsummert: Det er ikke fattet vedtak eller foretatt
saksbehandling i strid med kommunestyrets vedtak om å vente på stortingets behandling, « veien
videre» var ingen vei videre. Ref gåsetegn i referatet – presumpsjonen i spørsmålstillingen er derfor
helt feil og referatet for et møte et halvt år etter må leses med ALLE anførselstegn.
Spørsmål 2.
Initiativet kom fra stortinget i vedtak av 8 juni 2017 som opphevet Søgne kommunestyrets vedtak i
juni 2016 om å forbli selvstendig kommune. Stortinget er landets øverste lovgivende organ. Som
ordfører forholder jeg meg til de til enhver tid gjeldende vedtak. Når stortinget har opphevet Søgne
kommunes nei, må jeg som ordfører forholde meg til Stortingets beslutning som det eneste lovlige
gjeldende vedtak.
Spørsmål 3.
Kort svar: Nei det burde jeg ikke.
Begrunnelse: Utsettelsesmuligheten i brevet fra KMD var i hovedsak gjort gjeldende for kommuner
som ble tvangssammenslått og som ikke hadde blitt enige om felles kommunenavn. Siden våre
kommuner i forhandlingsmøtet den 13.06.17 var enige om at den nye kommunen skulle hete
Kristiansand, fikk dette brevet ingen anvendelse for oss. Fylkesmannen orienterte i
kommunestyremøtet den 20.06.17 om at brevet ikke var forelagt kommunene i nye Kristiansand fordi
vi allerede hadde avtalt kommunens navn og at det gjeldende brevets innhold derfor ikke var aktuelt
for vår kommune.
Som Søgnes ordfører er det min plikt å sørge for at Stortingets vedtak gjennomføres i slike saker.
Det var derfor ikke behov for utsatt tid og heller ikke anledning til å utsette fristen, slik fylkesmannen
vurderte det og slik det fremgikk av hans redegjørelse i møtet.
Inhabilitet
Repr. Arild Berge (V) erklært inhabil i sak «PS 118/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla - behandling etter høring», «PS 119/17 Revidert

avfallsteknisk norm» og «PS 120/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og
regler». Vararepresentant Erik Lindås (V) møtte for representanten.
Repr. Aslaug Bakke (AP) erklært inhabil i sak «PS 123/17 Behandling av søknad om fritak fra
tjenesteutvalget ut valgperioden - Aslaug Bakke». Ingen vara møtte og 26 representanter til stede
under behandlingen.
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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Jmf. Off.l.
§13 jfr.
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PS 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.10.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26. oktober 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26. oktober 2017.

PS 117/17 Referatsaker kommunestyret 23. november 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 19/17 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021 2016/1088
RS 20/17 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune 2017/807
PS 118/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen,
Søgne og Vennesla - behandling etter høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte
møtet og ingen vara møtte.
Repr. Andersen (H) ba om at følgende protokollføres:
Hytterenovasjon er årlig/helårs – Røsstad og Kleivseth.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla
med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte
møtet og vararepresentant Erik Lindås (V) møtte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

PS 119/17 Revidert avfallsteknisk norm
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og er inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte møtet og
ingen vara møtte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte
møtet og vararepresentant Erik Lindås (V) møtte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

PS 120/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av overstående nye
regler og priser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) stilte spørsmål da han er medeier i et firma som er omtalt i saksfremstillingen.
Representanten ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. Ingen vara møtte.
Formannskapet ønsker en sak om hvordan boder håndteres i dag og hvordan det bør håndteres i fremtiden
herunder geografisk plassering.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av overstående nye regler
og priser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) stilte spørsmål da han er medeier i et firma som er omtalt i saksfremstillingen.
Representanten ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte møtet og
vararepresentant Erik Lindås (V) møtte.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av overstående nye regler og
priser.

PS 121/17 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr. 150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s konsumprisindeks.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr. 150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s konsumprisindeks

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr. 150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s konsumprisindeks.

PS 122/17 Behandling Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.11.17 01.07.18 - Charlotte Hansen Søyland
Rådmannens forslag til vedtak:
Charlotte Hansen Søyland innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 01.11.17-01.07.18.
Representantens faste godtgjørelse stanses i permisjonsperioden og utbetales til 1. vararepresentant
fra FRP i kommunestyret og tjenesteutvalget, Tom Jørgensen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Charlotte Hansen Søyland innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 01.11.17-01.07.18.
Representantens faste godtgjørelse stanses i permisjonsperioden og utbetales til 1. vararepresentant fra
FRP i kommunestyret og tjenesteutvalget, Tom Jørgensen.

PS 123/17 Behandling av søknad om fritak fra tjenesteutvalget ut valgperioden Aslaug Bakke
Rådmannens forslag til vedtak:
Aslaug Bakke innvilges permisjon fra sitt verv i tjenesteutvalget fra 01.12.17 og ut valgperioden, det
vil si 31.12.19.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Saken behandlet i lukket møte i henhold til kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 2. ledd, jmf.Off.l. §13 jfr.
Fv.l. §13. Protokollen vil være offentlig.
Repr. Bakke (AP) erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara møtte og 26 representanter til stede under
behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Aslaug Bakke innvilges permisjon fra sitt verv i tjenesteutvalget fra 01.12.17 og ut valgperioden, det vil
si 31.12.19.

PS 124/17 Suppleringsvalg - medlem og ny nestleder i tjenesteutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019)
velges:
…………………………
Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut
valgperioden (31.12.2019) velges:
…………………………….

Saksprotokoll i Valgnemnda - 23.11.2017

Behandling:
Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019)
velges:
…………………………
Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut
valgperioden (31.12.2019) velges:
…………………………….
Leder Lunde (AP) fremmet forslag:
Nytt medlem og varamedlem dersom Aslaug Bakke innvilges permisjon
Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
Kristin Soltveit Upsal (AP)
Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:
Heidi Johansen (AP)
Flere partier/lister har hatt utfordringer med å stille fulltallig i tjenesteutvalget og følgende supplering av
vararepresentanter ble forelsått:
Repr. Terkelsen (FRP) foreslo følgende supplering av vararepresentanter for FRP:
Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)
Repr. Løchen (H) foreslo følgende supplering av vararepresentanter for Høyre:
Cecilie Sangvik (H)
Leder Lunde (AP) foreslo følgende supplering av vararepresentanter for fellesliste for AP/Venstre:
Elin Kristensen (AP)
Audun Øvrebø (AP)
Alle forslag enstemmig vedtatt:

Innstilling til kommunestyret:
Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
Kristin Soltveit Upsal (AP)
Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:
Heidi Johansen (AP)
Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for FRP fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:
Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)

Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for Høyre ra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:
Cecilie Sangvik (H)
Som nye varamedlemmer av tjenesteutvalget for felleslisten AP/venstre fra og med 1. desember 2017 og ut
valgperioden (31.12.2019) velges:
Elin Kristensen (AP)
Audun Øvrebø (AP)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019)
velges:


Kristin Soltveit Upsal (AP)

Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:


Heidi Johansen (AP)

Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for FRP fra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:


Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)

Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for Høyre ra og med 1. desember 2017 og ut valgperioden
(31.12.2019) velges:


Cecilie Sangvik (H)

Som nye varamedlemmer av tjenesteutvalget for felleslisten AP/venstre fra og med 1. desember 2017 og
ut valgperioden (31.12.2019) velges:



Elin Kristensen (AP)
Audun Øvrebø (AP)

PS 125/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap
og dekning av utgifter for folkevalgte som følger av saksfremlegget.
Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1.11.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og
dekning av utgifter for folkevalgte som følger av saksfremlegget.
Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1.11.2017.
Repr. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes for nærmere utredning.
Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag vedtatt med 6 (AP, SV, V, KRF) mot 3 (FRP, H) stemmer.

Vedtak:
Saken utsettes for nærmere utredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap
og dekning av utgifter for folkevalgte som følger av saksfremlegget.
Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1.11.2017.
Repr. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og Arbeiderpartiet:
Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for møtegodtgjørelse som ikke inngår
i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht. forslaget.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for møtegodtgjørelse som ikke
inngår i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht. forslaget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017

Behandling:
Formannskapets innstiling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for møtegodtgjørelse som ikke
inngår i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht. forslaget.

PS 126/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV
169, Nodenesveien
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
 GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreigl. §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Det er inngått enighet med eier av GB 15/94, og GB 15/94 kan trekkes ut i ekspropriasjonssaken.
Rådmannens forslag til vedtak ble i møtet endret i tråd med dette:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for
bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle området,
vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreigl. §25.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien

(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter
for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreigl. §25.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6 (FRP, SP) stemmer.

Vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter
for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreigl. §25.

PS 127/17 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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
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 tilleggsforslag likelydende forslag fremmet i kommunestyret 28.09.17:
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.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 Punktvis avstemming over FRP sitt tilleggsforslag:
o Punkt1a falt med 12 (FRP, H, SP) mot 15 stemmer (V, KRF, AP, SV, MDG)
o Punkt 1b falt med 12 (FRP, H, SP) mot 15 stemmer (V, KRF, AP, SV, MDG)
o Punkt 2 falt med 12 (FRP, H, SP) mot 15 stemmer (V, KRF, AP, SV, MDG)
o Punkt 3 enstemmig vedtatt

Vedtak:
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.
Søgne kommune skal i samarbeidet med å etablere en ny og felles Kristiansand kommune, jobbe for
følgende prinsipper for den nye kommunen:

Det skal i større grad legges opp til at brukere og deres pårørende skal forholde seg til færrest mulig
hjemmehjelpere som besøker deres hjem.

PS 128/17 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund, avklaring i
forbindelse med tilskudd
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i
kommunestyret den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i
avtaleperioden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i kommunestyret
den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i avtaleperioden.
Repr. Andersen (H) opprettholdt kommunestyrets vedtak av 26.10.17:
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:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra Høyre. Rådmannens forslag vedtatt med 6 (AP, V,
KRF, SV) mot 3 (H, FRP).
Innstilling til kommunestyret:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i kommunestyret
den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i avtaleperioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.11.2017
Behandling:
Repr. Hinna Øverbø ba om å få vurdert sin habilitet da han er styreleder for utleievirksomhet på Verftet.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert habil og
tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i kommunestyret
den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i avtaleperioden

Repr. Andersen (H) opprettholdt kommunestyrets vedtak av 26.10.17:
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. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling etter 26.10.17:

Under forutsetning av at de kjører påsken og kristihimmelfartsdag .
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling


Det skal være oppmøteplikt for sjåfør i Høllen iht til rutetabell.



Dersom det er is i kjøreruten, skal det kjøres.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Formannskapet innstilling
vedtatt med 15 mot 12 (H, FRP, SP) stemmer
 AP sitt tilleggsforslag vedtatt med 26 mot 1 (KRF-Sæther) stemme
 FRP sitt tilleggsforslag om oppmøteplikt vedtatt med 16 (FRP, H, SP, V. KRF (2- Elle og
Kleivset)) mot 11 (AP, SV, MDG, KRF- Sæther) stemmer
 FRP sitt tilleggsforslag om kjøring ved is vedtatt med 26 mot 1 (SV) stemme
Vedtak:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i
kommunestyret den 26.10.17 under forutsetning av at de kjører påsken og
kristihimmelfartsdag. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i
avtaleperioden.


Det skal være oppmøteplikt for sjåfør i Høllen iht til rutetabell.



Dersom det er is i kjøreruten, skal det kjøres.

