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Før behandling av saker - kl. 17:30-18:30. Klimautfordringer, teknologiutvikling og endringer i
energimarkedene - muligheter og utfordringer for Agder Energi. Orientering ved konsernsjef Tom
Nysted og direktør Knut Hoven om status i bransjen og i selskapet.
Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Budstikka 17. januar 2018. Sakskartet er datert 18. januar 2018 og omhandlet politisk sak 1/18 til og
med politisk sak 9/18.
Merknader til sakskartet:





Repr. Lohne (H) ønsket en redegjørelse når det gjaldt paragrafhenvisninger for hvorfor sak
PS 9/18 er unntatt offentlighet. Ordfører Hilde (H) redegjorde.
PS 8/18 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020. Innspill fra elevombudet til saken
er publisert i mappen «Andre dokumenter»
PS 9/18 Innstilling fra formannskapet - søknad om tilskudd til produksjon av TV-serie.
Vedlegg i saken er unntatt offentlighet i henhold til Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2
RS 1 Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVI-KISA/29 ettersendt 19.01.18.

Åpen spørretid
Spørsmål - Landskapshensyn - Kjellandsheia spørsmål fra Naturvernforbundet ved Peder Johan
Pedersen, Arvid Andersen og Dag Øystein Kerlefsen. Se FO 1/18 for spørsmål og svar
Interpellasjoner
Kommunal båthavn på Solta fra Søgne Høyre ved Roy Fardal. Se FO 2/18 for spørsmål og svar.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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FO 1/18 Spørsmål - Landskapshensyn - Kjellandsheia spørsmål - åpen spørretid
- 25.01.18
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
For Naturvernforbundet ved Peder Johan Pedersen, Arvid Andersen og Dag Øystein Kerlefsen:
I 2011 ble kommunedelplan for Kjellandsheia vedtatt og i 2015 områdeplan for Kjellandsheia Syd. I
begge disse overordnende arealplanene står dette i planbestemmelsene. Sitat:
4.1 Frittliggende småhusbebyggelse--------Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende
terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås.
Vi viser her noen bilder tatt i mai / juni fra grunnarbeidene til det første boligområdet for
småhusbebyggelse – Nordalsheia. Det ene, oversiktebildet er hentet fra avisannonse, de andre har
Naturvernforbundet tatt. Bildene viser et fullstendig rasert og sønderskutt landskap, en steinørken,
slik området fremsto for Naturvernforbundet da vi var på stedet.
Spørsmålet vi vil stille ordføreren, er dette:
Mener ordføreren det er samsvar mellom de overordnende føringene i arealplanene om at
bebyggelsen skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendig terrenginngrep unngås og den
virkeligheten som Nordalsheia fremstår ved og som fotografiene viser?
Svar fra ordfører Hilde (AP):
Detaljregulering for Norddalsheia er utarbeidet i henhold til Områderegulering for Kjellandsheia
syd som igjen bygger på Kommunedelplan for Kjellandsheia syd. I begge disse to overordnende
planene er det gjort konkrete avveiinger rundt hvilke områder man skal bevare naturpreget og
landskapet, og hvor det skal være utbyggingsområder.
Norddalsheia er eksempel på et område som er besluttet tatt i bruk til utbyggingsformål. Det er i
planen ikke lagt noen føringer på at naturlandskapet skal tillegges noe spesiell vekt ved
opparbeidelsen av tomtene. Planområdet omfatter et høydedrag hvor de bratteste delene av
terrenget i ytterkantene av høyden, er avsatt til grøntområder, som ikke skal bebygges. Sentralt i
planområdet er det avsatt et areal til friområde, hvor tilrettelegging av området skal tilpasses
eksisterende terreng. Det er i planleggingen vurdert hva slags type bebyggelse som passer inn i de
ulike delene av feltet. Bestemmelser og plankart sikrer den ønskede utnyttelsen. Av planbeskrivelsen
fremkommer at hele område vil endre karakter «som følge av at det endres fra et naturområde til et
tett utbygd område». Det har fra kommunens side aldri vært intensjonen at landskapet/terrenget i sin
helhet skal bevares i det aktuelle byggeområdet.
Norddalsheia representerer en type moderne boligfeltutbygging som kjennetegnes av tett
bebyggelse/høy utnyttelse, små tomter og universell utforming.
Fordelene med denne type utbygginger er blant annet:
- Effektiv arealutnyttelse (sparer andre områder for utbygging, eksempelvis
landbruksområder)
- Konsentrering/befolkningstett gir rom for bedre tjenestetilbud og drift, herunder
kollektivtilbud, skole, barnehage, lekeplasser m.m.

- Det er mulig å oppnå krav til stigning på vei, gang- og sykkelveier, etablere boligtyper som
når ut til mange brukergrupper (tilgjengelig boenheter).
- Tomteprisen blir lavere ved høy arealutnyttelse, som gjør at man når ut til flere
brukergrupper.
Vedtak av en reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan påklages. Naturvernforbundet klaget på
vedtaket av planen for Norddalsheia, men fikk ikke medhold av Fylkesmannen som klageinstans.
Fylkesmannen skriver i saksutredningen ved behandlingen av klagen blant annet følgende: «Den
vedtatte planen indikerer at bebyggelsens plassering ikke er tilfeldig, men at kommunen har vurdert
hva slags bebyggelse som passer inn hvor. Fylkesmannen finner at Søgne kommune har tatt hensyn
til landskapet da de vedtok planen for Norddalsheia.» Det er vanskelig å se noe kritikkverdig i at
kommunen gir byggetillatelser i samsvar med godkjente og stadfestede planvedtak– selv om det
innebærer at naturlandskapet forsvinner, så lenge det er avklart og godkjent iht. gjeldende lovverk.

FO 2/18 Interpellasjon - Kommunal båthavn på Solta
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Interpellasjon fra Søgne Høyre ved Roy Fardal:
Kommunen eier og leier ut båtplasser i Solta. Jeg mener det er på tide å gjøre noe med dette, da det er meget
urettferdig med så høye leiepriser i forhold til Høllen og Solta Båthavn. Jeg antar at anlegget er nedbetalt,
og at det er mer eller mindre rent netto det kommunen får inn i inntekter her. Et anslag kan være 220 plasser
gange en snitt pris på 9000. Da har vi kr 1.980.000,- i året. Kan ordføreren se om det er muligheter til å få
forhandlinger i gang igjen? Kan ordføreren se om det er muligheter til at de som leier, kan få kjøpt sin plass?
Dette vil gi enorme inntekter til kommunen. Eksempel kan være, 220 gange 70.000. Det gir kr 15.400.000,Er det meningen at kommunen skal drive båthavn? Hvis så er tilfelle, bør vi ikke drive alt? Jeg håper
ordføreren ser problematikken her, og ikke minst urettferdigheten med så sprikende leiepriser. Vi kan ikke
drive med forskjellbehandling.
Svar fra ordfører Hilde (AP):
Søgne kommune er grunneier i båthavnen i Solta, hvor deler av arealene leies ut til Høllen og Solta båthavn.
Disse båtplassene framleies gjennom foreningen og leieprisene for båtplassene bestemmes av
generalforsamlingen for foreningen. Nåværende avtaler mellom Søgne kommune og Høllen og Solta båthavn
er inngått 24.01.1983 og 12.06.1985. Avtalen har en varighet på 40 år og med en mulighet til forlengelse på
markedsmessige vilkår for nye 40 år. Gjeldende avtale utløper i 2022.
Båtplassene i Solta som kommunen leier ut selv, er det kommunen som fastsetter leieprisene for. Kommunale
gebyrer og priser for 2018 for vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv var
oppe til behandling i kommunestyret i desember 2017, sak 131/17. Det ble ved behandlingen av gebyrene
vedtatt at prisene for leie av båtplass i den kommunale småbåthavna ikke skulle endres.
Søgne Kommune innledet i 2014 forhandlinger med Andelslaget med sikte på fornyelse av kontrakten. Utkast
til avtale ble behandlet i formannskapet den 14.09.2016, men forhandlingene med andelslaget i etterkant av
behandlingen i formannskapsmøtet førte ikke frem og ble derfor avsluttet etter kort tid.
Ordfører vil ta et initiativ til en ny juridisk gjennomgang av avtalene og utkastet til ny avtale. Dette med sikte
på å få en kartlegging av de juridiske forholdene i båthavnen og som et ledd i arbeidet med en eventuell
fremtidig harmonisering av organiseringen av båthavner i den nye kommunen. Om det skal vurderes
frikjøpsordninger eller andre ordninger vil da kunne avklares i denne prosessen. Det vil i så fall bli fremmet
en ny politisk sak om dette senere.

For orden skyld vedlegges priser for Leiepriser i Høllen og Solta båthavn:

og Leiepriser for Solta kommunale småbåthavn.:

Jeg finner det dog ikke formålstjenlig å lese pristabellen her, men representanten Fardal har rett i at det er
noen prisforskjeller mellom de private og de offentlige båtplassene i Høllen og i Solta.

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 14.12.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 14.12.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 14.12.17.

PS 2/18 Referatsaker kommunestyret 25.01.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
RS 1/18 Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVI-KISA/29






Det ble reist spørsmål ved habiliteten til ordfører Hilde (AP) og varaordfører Terkelsen (FRP) da de i
tidligere behandlinger er vurdert inhabile. Ordfører Hilde (AP) og varaordfører Terkelsen (FRP)
fratrådte møtet under habilitetsvurderingene. Torfinn Kleivset (KRF) tiltrådte som ordfører
Det ble stilt spørsmål ved rådmann Høyer Holum sin habilitet, da han er part i saken. Rådmann Høyer
Holum fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Kommunalsjef Tofte tiltrådte som rådmann
Ingen varaer møtte og 25 representanter til stede under habilitetsvoteringene
Rådmann Høyer Holum vurdert inhabil med 14 (AP(7), V, KRF (2-Jenssen og Elle), H (1-Fardal),
Uavh (Stubstad), Monstad (MDG) mot 11 (KRF (1- Kleivset), H (4- Løchen, Andersen, Lohne og
Reitan), SP, FRP(4), SV) stemmer
Ordfører Hilde (AP) og varaordfører Terkelsen (FRP) enstemmig vurdert habile og begge tiltrådte
møtet.

Partsrepresentant Torfinn Kleivset (KRF) orienterte om saken for kommunestyret.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Saken behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 01.02.18.
Forslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag om å ta referatsaken til orientering ble dermed
ikke votert over.
Vedtak RS 1/18:
Saken behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 01.02.18.
RS 2/18 KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no
 Ingen merknader
RS 3/18 Valg av leder og nestleder for 2018 - Søgne Menighetsråd
 Ingen merknader
RS 4/18 Debatthefte 2018 - KS spør
Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
Kompetansekrav kan være en vei å gå dersom man ønsker en kvalitetssikring av fagligheten innenfor et
tjenesteområde. Graden av formell kompetanse blant yrkesutøverne og tjenestens kvalitet følger ikke
nødvendigvis et fast forhold, men er åpenbart korrelerte i noen grad. Andre forhold som også virker inn er
blant annet realkompetanse, altså kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom
yrkesutøvelsen. Problemet med formelle kompetansekrav er at de ikke tar hensyn til realkompetansen, som
mange ganger er selveste x-faktoren for om yrkesutøveren lykkes i sitt fag. Når kompetansekrav gis
tilbakevirkende kraft vil man avskilte mange ansatte som har lang erfaring og høy realkompetanse, men
som ikke kan eller vil bruke anselige mengder fritid på å sette seg på skolebenken igjen – enten på grunn

av forholdsvis høy alder, livssituasjon eller økonomi. Dette er uheldig sett fra et arbeidsgiverperspektiv, og
er også dårlig personalpolitikk. KS bes derfor jobbe for at kompetansekravene ikke skal gis tilbakevirkende
kraft.

Vedtak RS 2-4/18:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 1/18 Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVI-KISA/29 2017/1454
RS 2/18 KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no
2017/807
RS 3/18 Valg av leder og nestleder for 2018 - Søgne Menighetsråd 2015/2556
RS 4/18 Debatthefte 2018 - KS spør 2015/12
PS 3/18 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht.
"Klimaveikart Agder"
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at Region Kristiansand ivaretar koordinering for de syv
samarbeidskommunene og at fagpersoner i kommunene inviteres til å bidra med nødvendig egeninnsats i
de fire definerte arbeidsgruppene.
3. Søgne kommunestyre ber Region Kristiansand innta en aktiv rolle med å forankre arbeidet med veikartet
og det endelig produktet «Klimaveikart Agder» og oppfølgingen i de syv samarbeidskommunene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at Region Kristiansand ivaretar koordinering for de syv
samarbeidskommunene og at fagpersoner i kommunene inviteres til å bidra med nødvendig egeninnsats i
de fire definerte arbeidsgruppene.
3. Søgne kommunestyre ber Region Kristiansand innta en aktiv rolle med å forankre arbeidet med veikartet
og det endelig produktet «Klimaveikart Agder» og oppfølgingen i de syv samarbeidskommunene.
Rådmannen fremmet nytt forslag i møtet:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.

2.

Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand koordinerer bruk av
kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart Agder og oppfølging av dette i kommunene.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand koordinerer bruk av
kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart Agder og oppfølging av dette i kommunene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand koordinerer bruk av
kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart Agder og oppfølging av dette i kommunene.

PS 4/18 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim
klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2 at
SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i
Norheim klage tas ikke til følge.

2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse
3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til
følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
Rådmannen supplerte punkt 6. til sitt forslag i møtet:
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik
at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. I tillegg endres BSB22 til friområde i
tråd med klagers innspill.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2 at
SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim
klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2
at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket
av planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres,
slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim klage tas
ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2 at
SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven
§ 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Mongstad (MDG) fremmet forslag:
Nytt kulepunkt 1, resten likelydende som rådmannens reviderte forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik at grensen
mellom formålene går vinkelrett på land. I tillegg endres BSB22 til friområde i tråd med klagers innspill.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot MDG sitt forslag. Plan- og miljøutvalgets innstiling vedtatt
med 15 (V, KRF, H, FRP) mot 12 (MDG, AP, SV, SP, Uavh)

Vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik
at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til
følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2 at SPP7
også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 5/18 Vurdering av vedtatt lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder
i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtak om 24 timers åpningstid for serveringssteder uten
skjenkebevilling i Søgne kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl.
02.30 til 08.00

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.01.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret opprettholder vedtak om 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i
Søgne kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtak om 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i
Søgne kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00

PS 6/18 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse
av utvalg som har sendinger.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Kommunestyret avgjør om kontrollutvalget også skal streame sendinger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Kommunestyret avgjør om kontrollutvalget også skal streame sendinger.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til nytt punkt 2:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames

Votering:
Rådmannens forslag med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Søgne kommunes praksis for lagring og offentliggjøring videreføres

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 FRP tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames
3. Søgne kommunes praksis for lagring og offentliggjøring videreføres

PS 7/18 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland presenterte handlingsplanen i forkant av behandlingen og svarte
på spørsmål fra medlemmene i kommunestyret. Elevombudet Tone Martha Sødal orienterte kort om planen
fra elevombudets ståsted.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

PS 8/18 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Det er kommet innspill fra Elevombudet til sak 68/17 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020. Det
ble stilt spørsmål om Tjenesteutvalget ønsker å motta brev fra Elevombudet direkte i møtet. Tjenesteutvalget
fattet enstemmig vedtak om å motta brevet. Innspill fra elevombudet delt ut i møtet og gjennomgått og saken
ble tatt opp til behandling.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet
Innstilling:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Innspill fra elevombudet til saken er publisert i mappen «Andre dokumenter» og sendt medlemmene i
formannskapet sammen med innkallingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag:
Elevombudets forslag fremmes som tillegg

Votering:
Tjenesteutvalget innstilling med tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas med elevombudets tillegg. Planen erstatter
Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Innspill fra elevombudet til saken er publisert i mappen «Andre dokumenter» og sendt medlemmene i
kommunestyret sammen med innkallingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas med elevombudets tillegg. Planen erstatter
Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019.

PS 9/18 Innstilling fra formannskapet - søknad om tilskudd til produksjon av
TV-serie
Innstilling fra formannskapet:
Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018

Behandling:
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i kommuneloven § 31.2 , Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Det er ikke kommunens oppgave å støtte matlagingsprogrammet "Kystmat" som omtalt i Fædrelandsvennen,
og 100 000 kroner er penger kommunen heller burde bruke på å styrke sitt tjenestetilbud til innbyggerne.
Søknaden avvises.

Repr. Jenssen (KRF) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling :
Det stilles krav om minimum 20% innspillingstid i Søgne (kjente) omgivelser i episoden om sjømat (Episode
2).

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge;
 Formannskapets innstilling satt opp mot forslag fra MDG. Formannskapets innstilling vedtatt
med 16 (AP (7- Hilde, Egeli, Henriksen, Rafoss, Johansen, Øvrebø, Upsal,), V, KRF (2Kleivset, Elle), H (1-Løchen), FRP (3-Daland, Aga Stubstad, Jørgensen), SV) mot 11 (AP
(1-henden), KRF (1- Jensen) , H (4 -Lohne, Reitan, Andersen, Fardal), Uavh., SP, MDG ,
FRP (2 – Terkelsen, Eikeland) stemmer.
 KRF sitt tilleggsforslag vedtatt med 22 mot 5 (V, H (1- Løchen). AP (1-Johansen), FRP (1Aga Stubstad)
Vedtak:
Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.
Det stilles krav om minimum 20% innspillingstid i Søgne (kjente) omgivelser i episoden om sjømat (Episode
2).

