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Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Børre Andreassen
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Rådmann
Kommunalsjef teknisk
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Kontrollutvalgets medlemmer; Reidun Westergren (H), Marianne Bakke Meiholt (AP) og Roar
Tufteland (KRF), samt daglig leder Line Bosnes Hegna og rådgiver Alexander Etsy Jensen i
Telemark kontrollutvalgssekretariat møtte i kommunestyret og var også til stede under behandlingen
av sak PS 22/18 i lukket møte.
I forkant av behandlingen var det to kulturelle innslag:Valentina Milovanovic på gitar og Ingrid
Fanebust med sang.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Budstikka 7. februar 2018.
Sakskartet var datert 8. februar 2018 og omhandlet politisk sak 11/18 til og med politisk sak 24/18.
«Informasjon fra enhetsleder hjemmetjenesten vedrørende sikkerhet og beredskap» til sak PS 20/18
«Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell» ble ettersendt 9.
februar.
Merknader til sakslisten og innkallingen.
 Repr. Stubstad (UAVH) stilte spørsmål om e-post sendt til kommunestyrets medlemmer og
dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens sakskart
 Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at dokumentene ikke var å anse som underlag til dagens
sakskart siden dokumentene ikke var sendt ut fra ordfører.
Habilitet
 PS 13/18 Eierskapsmelding for Agder Energi Ordfører Hilde (AP) inhabil i saken.
Varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte som ordfører. Ingen vara møtte for ordfører Hilde
(AP). 26 medlemmer til stede under behandlingen.
 PS 14/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av tilskuddsmidler til
tiltak mot marin forsøpling. Repr. Løchen (H) erklært inhabil. Ingen vara møtte og 26 medlemmer
til stede under behandlingen.

Endring i saksliste
PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppføling av innkommet varsel - sletting i
arkivet behandlet etter PS 12/18.
Før behandlingen av saker ble det behandlet to interpellasjoner: FO 3/18 Interpellasjon til
kommunestyret vedr. kommunesammenslåing, FO 4/18 Interpellasjon til kommunestyret - 15.02.18 Strømbrudd i Søgne. Se protokoll for spørsmål og svar.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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Innhold
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PS 11/18

Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 25.01.18

PS 12/18

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i kommunestyret
01.02.18

PS 13/18

Eierskapsmelding for Agder Energi

PS 14/18

Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av
tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling

PS 15/18

Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau
langs FV 169, Nodenesveien

PS 16/18

Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 Nodenesveien

PS 17/18

Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i
Søgne kommune

PS 18/18

Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk

PS 19/18

Søknad om fritak eiendomsskatt

PS 20/18

Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell

PS 21/18

Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS

PS 22/18

Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppføling av innkommet
varsel - sletting i arkivet

PS 23/18

Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune

PS 24/18

Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram

FO 3/18

Interpellasjon til kommunestyret vedr. kommunesammenslåing

Ettersendt
12.02.18

FO 4/18

Interpellasjon til kommunestyret - 15.02.18 - Strømbrudd i Søgne

Ettersendt
15.02.18

PS 11/18 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 25.01.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.01.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.01.18.

PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i kommunestyret
01.02.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 01.02.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 01.02.18.

PS 13/18 Eierskapsmelding for Agder Energi
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter eiermøte 01.12.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) inhabil i saken da hun er i permisjon fra stilling i Agder Energi. Varaordfører Terkelsen
(FRP) tiltrådte som ordfører. Ingen vara møtte for ordfører Hilde (AP). 8 medlemmer til stede under
behandlingen.
Formannskapet ba administrasjonen om at det utarbeides et skriv som eierrepresentanten kan ta med seg på
eiermøtet 2. mars.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter eiermøte 01.12.2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) inhabil i saken da hun er i permisjon fra stilling i Agder Energi. Varaordfører Terkelsen
(FRP) tiltrådte som ordfører. Ingen vara møtte for ordfører Hilde (AP). 26 medlemmer til stede under
behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter eiermøte 01.12.2017.

PS 14/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av
tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling
Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt
container plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).



Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin
forsøpling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Repr. Løchen (H) erklært inhabil da han er involvert i saken i Norsk Gjenvinning AS, som er part i saken.
Representanten fratrådte møtet. Ingen vara møtte og 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt container
plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).
Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018

Behandling:
Repr. Løchen (H) erklært inhabil da han er involvert i saken i Norsk Gjenvinning AS, som er part i saken.
Representanten fratrådte møtet. Ingen vara møtte og 26 medlemmer til stede under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:



Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt container
plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).
Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.

Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:



Overskytende midler fra mottak av marint avfall fra fiskefartøy kan i løpet av året overføres til
tilskudd til lag og foreninger dersom administrasjonen vurderer at det er rom for det
Administrasjonen kan vurdere plasseringen av containeren fortløpende for å fange opp eventuelle
behovsendringer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstiling enstemmig vedtatt
 MDG sitt kulepunkt 1 enstemmig vedtatt
 MDG sitt kulepunkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:





Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt container
plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).
Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.
Overskytende midler fra mottak av marint avfall fra fiskefartøy kan i løpet av året overføres til
tilskudd til lag og foreninger dersom administrasjonen vurderer at det er rom for det
Administrasjonen kan vurdere plasseringen av containeren fortløpende for å fange opp eventuelle
behovsendringer

PS 15/18 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret å ikke ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret å ikke ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau.
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 5
(FRP) 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 16/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Klage tas til følge.

Kommunens vedtak av 23. november 2017 omgjøres.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Klage tas til følge.
Kommunens vedtak av 23. november 2017 omgjøres.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6
(FRP og H (1-Fardal)) stemmer.

Vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

PS 17/18 Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i
Søgne kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune krever en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater
til forbruker på kr. 4500,- Midlertidige salgssteder krever en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
«Søgne kommune krever en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til
forbruker på kr. 4500,-. Midlertidige salgssteder krever en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-.»
Saksbehandler Odd – Arne Rasmussen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Leder Christian Eikeland (FrP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar og ikke kreve inn tilsynsavgift fra salgssted for tobakksvarer og tobakkssurrogater
Repr. Øyvind Lorentzen (H) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget vedtar å evaluere saken om et år for å fastslå de egentlige kostnadene med kontrollen
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag og FRP sitt forslag ble satt opp mot hverandre. Rådmannens forslag vedtatt med
5 stemmer (AP og H) mot 3 stemmer (FrP og SP)
 Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
«Søgne kommune krever en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater
til forbruker på kr. 4500,- Midlertidige salgssteder krever en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-«
Tjenesteutvalget vedtar å evaluere saken om et år for å fastslå de egentlige kostnadene med
kontrollen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
«Søgne kommune krever en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til
forbruker på kr. 4500,- Midlertidige salgssteder krever en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-«
Tjenesteutvalget vedtar å evaluere saken om et år for å fastslå de egentlige kostnadene med kontrollen
Repr. Eikeland (FrP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar og ikke kreve inn tilsynsavgift fra salgssted for tobakksvarer og tobakkssurrogater

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med
20 mot 7 stemmer (FRP og SP, H (1- Fardal)

Vedtak:
«Søgne kommune krever en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater
til forbruker på kr. 4500,- Midlertidige salgssteder krever en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-«
Kommunestyret vedtar å evaluere saken om et år for å fastslå de egentlige kostnadene med
kontrollen

PS 18/18 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar å ikke kreve eiendomsskatt for produksjonsutstyr og installasjoner fra 2019.
Det søkes kompensasjon fra staten for det resterende av det særskilte skattegrunnlaget. (Kr 530 000)

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar å ikke kreve eiendomsskatt for produksjonsutstyr og installasjoner fra 2019.

Det søkes kompensasjon fra staten for det resterende av det særskilte skattegrunnlaget. (Kr 530 000).
Votering
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6
(FRP, H-Fardal) stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 19/18 Søknad om fritak eiendomsskatt
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia for 2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling Vedderheia
for 2018
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag på vegne av FRP, Høyre og KRF:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.
2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp fellesforslag fra FRP, Høyre og KRF. Fellesforslaget vedtatt med 5 (FRP, H,
KRF, V) mot 4 (AP og SV)

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.
2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.

2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling Vedderheia
for 2018
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot AP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 17 (FRP, H,
KRF, V, UAVH, SP) mot 10 (AP og SV, MDG) stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.
2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.

PS 20/18 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b.
Avtalen innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand
som vertskommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
«Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b.
Avtalen innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand
som vertskommune.»
Leder Christian Eikeland (FrP) fremmet forslag på vegen av H og FrP:
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

Votering:




Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Leder Christian Eikelands tilleggsforslag på vegen av H/FrP enstemmig vedtatt

Innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Rådmannens

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

Innstilling til Formannskapet:
Eldrerådet gir sin tilslutning til Tjenesteutvalgets vedtak med følgende oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
«Informasjon fra enhetsleder hjemmetjenesten vedrørende sikkerhet og beredskap» til sak PS 17/18
«Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell» publisert her.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.

Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Saken ble behandlet i eldrerådet 12.02.18 og de ga sin tilslutning til tilslutning til tjenesteutvalgets vedtak med
følgende oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne
Repr. Andersen (H) støttet eldrerådets oppfølgingsspørsmål og ba om at eldrerådets innspill følger saken.
Tjenesteutvalgets innstiling (andre avsnitt fjernet) med oppfølgingsspørsmål fra eldrerådet enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp
settes inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet endringsforslag til tredje avsnitt i formannskapets innstilling:
Med bakgrunn av brev datert 8.2 om sikkerhet og beredskap i sak 20.18, ber kommunestyret administrasjon
følge opp arbeidet med å etablere manuelle rutiner som beredskap, dersom GSM dekningen forsvinner, eller
andre momenter som bør fremkomme i disse rutinene.
Det er viktig at innbyggerne skal føle trygghet ved strømbrudd eller dekningsutfordringer.

Votering:
Formannskapets innstilling med endringsforslag fra FRP enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne
Med bakgrunn av brev datert 8.2 om sikkerhet og beredskap i sak 20.18, ber kommunestyret administrasjon
følge opp arbeidet med å etablere manuelle rutiner som beredskap, dersom GSM dekningen forsvinner, eller
andre momenter som bør fremkomme i disse rutinene.
Det er viktig at innbyggerne skal føle trygghet ved strømbrudd eller dekningsutfordringer.

PS 21/18 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.02.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalget trakk i møtet PS 5/18 fra sakskartet. Saken behandles videre i formannskapet og
kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018

Behandling:
Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
Angående punkt 2 - pensjon:
KS bør være veldig oppmerksom på at de gunstigere betingelsene i den offentlige tjenestepensjonen har vært
brukt som argument gjennom alle tiders lønnsoppgjør for å holde lønnsnivået i offentlig sektor lavere enn det
i privat sektor. Hvis det nå planlegges en "harmonisering" av pensjonsbetingelsene i offentlig og privat
sektor så vil det sannsynligvis sees på som et brudd på tidligere løfter til offentlig ansatte. Dersom det blir
resultatet må det forventes et krav om at lønnsnivået i offentlig sektor også harmoneres med det i privat
sektor, med de kostnader det vil medføre. Dersom kommune og stat ikke evner å også gjennomføre
lønnsharmonisering vil det trolig få store konsekvenser for kommunenes konkurranseevne i arbeidsmarkedet.
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
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppføling av innkommet
varsel - sletting i arkivet
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og arkivloven i
tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem egne
saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må komme i
form av tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til
organet. Det er bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 12.06.17,
ble notatet først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av andre i
administrasjonen. Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og
rutiner i den sammenheng.

Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for kommunikasjon
ikke synes klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og innkallinger til møter,
og ved håndtering av dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget har avdekket lovbrudd i forhold til bestemmelsene i kommuneloven og arkivloven i
tilknytting til denne saken.
Kontrollutvalget slår fast at ordfører kan være saksbehandler for kommunestyret og legge frem egne
saksfremlegg og innstillinger.
Rådmannen har både rett og plikt til å knytte merknader til ordførers innstilling. Dette må komme i form av
tilleggsbemerkning til saken.
Hverken rådmann eller ordfører kan trekke tilbake en sak/saksfremlegg når den er sendt ut til organet. Det er
bare organet selv som kan bestemme at saken skal trekkes, utsettes eller behandles.
I forbindelse med registrering av ordførers kritikk av håndteringen av innkalling til møte 12.06.17, ble notatet
først registrert korrekt av arkivet, for så senere å bli tatt ut av saken av andre i administrasjonen.
Begrunnelsen fra rådmann for å sette dokumentet som utgått er etter kontrollutvalgets oppfatning ikke gyldig
begrunnelse, og det kan konstateres brudd på lover og rutiner i den sammenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at ansvar, rollefordeling og behov for kommunikasjon ikke synes
klart for administrasjonen både med hensyn til saksbehandling og innkallinger til møter, og ved håndtering av
dokumenter.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltak.
Ordfører leste opp skriv fra advokat Gro Hamre, fra Advokatfirma Tofte om vurdering av kontrollutvalgsleder
og kommunestyremedlem Jan Stubstad sin habilitet i sak PS 22/18 og PS 23/18. Representanten ble av
kommunestyret vurdert som habil.
Leder av kontrollutvalget, Jan Stubstad (Uavh) orienterte om saksgangen.
Daglig leder Line Bosnes Hegna og rådgiver Alexander Etsy Jensen i Telemark kontrollutvalgssekretariat var
til stede og orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kommunestyrets medlemmer.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.
Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere måter. Kontrollutvalget må gjøre sine
vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av de vurderinger som gjøres.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering.
Repr. Stubstad (UAVH.) fremmet forslag:


Det startes forhandlinger om å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen

Møtet vedtatt lukket etter kommunelovens bestemmelser § 31.3 og 31.5, etter fvl §13.1 off.loven §13.1

Kontrollutvalgets medlemmer: Reidun Westergren (H), Marianne Bakke Meiholt (AP) og Roar Tufteland
(KRF), samt daglig leder Line Bosnes Hegna og rådgiver Alexander Etsy Jensen i Telemark
kontrollutvalgssekretariat var til stede i lukket møte.
Yngvar Monstad (MDG) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av at administrasjonen undersøker og utreder ulike muligheter innenfor den
forestående omorganiseringen til å finne løsninger som ivaretar alle ansatte, og som også sikrer tilstrekkelige
gjenværende ressurser i Søgne kommune til å gjennomføre kommunesammenslåingen på en hensiktsmessig
måte.
Utsettelsesforslaget falt med 17 (V, KRF (2), H, SP, UAVH, FRP) mot 10 (AP, MDG, KRF (1-Sæther))

Votering
Voteringer foregikk i åpent møte.
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Forslaget fra Repr. Stubstad (UAVH.) falt med 11 (UAVH., AP, MDG, SP) mot 16 (V, KRF, H,
FRP, SV) stemmer

Kontrollutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forsalg vedtatt med 16 (V,
KRF, H, FRP, SV) mot 11 (Uavh, AP, MDG, SP) stemmer

Vedtak:
Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.
Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere måter. Kontrollutvalget må gjøre sine
vurderinger, men det må sikres en god dokumentasjon av de vurderinger som gjøres.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering.

PS 23/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer
varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2
A) til enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si
i fra om kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 30.01.2018
Behandling:
Utkast til referat fra drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte 29.01.2018 ble delt ut og innspillene ble
gjennomgått i møtet.

I referat fra drøftingsmøtet fremkommer det at de tillitsvalgte la til grunn at det fortsatt skal kunne varsles til
tillitsvalgte/ verneombudet. AMU drøftet saken, og kom frem en anbefaling om at tillitsvalgte/ verneombud
har en rådgivende rolle. Varsel skal leveres i linjen eller til varslingsmottaket som beskrevet i rutinen.
AMU anbefaler at det presiseres i rutine for saksbehandling i varslingsmottaket at både leder med
personalansvar og varslingsmottaket skal sikre varslers ivaretakelse.
Under punkt «Hva bør varselet inneholde» i rutine for varsling for ansatte og folkevalgte, bør det spesifiseres
hvorvidt varselet handler om en enkeltstående episode eller gjentakende hendelse.
Innspillene er innarbeidet i forslag til rutiner.
AMU ber saksbehandler sjekke ut om personopplysningsloven gir mulighet for å slette udokumenterte
påstander gitt i et varsel.

Innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer
varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2
A) til enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si
i fra om kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.02.2018
Behandling:
Rådmannen fremmet tilleggsforslag i møtet:
Rutine for saksbehandling i varslingssaker i punkt 10:
«Det utarbeides nærmere kriterier for når kassasjon kan foretas». « .. og arkivloven med forskrifter» legges til
i setning i parentes
AMUs innstilling med rådmannens endring enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer
varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2
A) til enhver tid blir fulgt.

Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si
i fra om kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Saksprotokollen i sak 47/18 fra kommunestyrets møte i 27.04.18 gjøres tilgjengelig til kommunestyremøtet
15.02.18
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
1. Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett slik som i Kristiansand.
Varslingssekretær bør være personverbombud/arkivleder i Søgne kommune.
2. Varsel på rådmann/ordfører/folkevalgte skal varslingsmottaket alltid sendes ut til ekstern vurdering
for å ivareta habilitetskrav i saksbehandling
3. Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes
til ekstern gransking.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag på vegne av Høyre, Venstre, KRF og FrP:

Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra Høyre, Venstre, KRF og FrP satt opp mot AP sitt tilleggsforslag punkt 1.
Forslaget fra Høyre, Venstre, KRF og FrP vedtatt med 5 mot 4 (AP, SV) stemmer.
 AP sitt tilleggsforslag punkt 2 falt med 4 (AP, SV) mot 5 stemmer.
 AP sitt tilleggsforslag punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet i
administrasjonsutvalget.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til
ekstern gransking.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet i
administrasjonsutvalget.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til
ekstern gransking.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
1. Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett slik som i Kristiansand.
Varslingssekretær bør være personverbombud/arkivleder i Søgne kommune.

2. Varsel på rådmann/ordfører/folkevalgte skal varslingsmottaket alltid sendes ut til ekstern vurdering
for å ivareta habilitetskrav i saksbehandling
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe vedtatt i tidligere formannskap i
januar.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 1 i Arbeiderpartiets forslag falt med 12 (AP, UAVH, SP, MDG og SV) mot 15 stemmer
 Punkt 2 i Arbeiderpartiets forslag falt med 12 (AP, UAVH, SP, MDG og SV) mot 15 stemmer
 Ordførers tilleggspunkt enstemmig vedtatt

Vedtak:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet i
administrasjonsutvalget.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til
ekstern gransking.
Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe vedtatt i tidligere formannskap i
januar.

PS 24/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis en særlig rolle
i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer gjennom bruk av
eksisterende arenaer og at disse suppleres med sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å
bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand.
2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.
3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de
nye kommunene.

4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i
høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i bolker
som hører naturlig sammen. Planen bør få en struktur som speiler satsingsområdene i
regionen og kommunene.
5. Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den videre prosessen
med særlig vekt på:
a. klima,
b. demografi og levekår
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Repr. Kjær (SV) ba om at følgende ble protokollført:
I videre behandling/oppfølging av regionplanen må en ta med følgende:




En god distriktspolitisk profil
Vern av dyrka mark av god kvalitet
Vern av biologisk mangfold

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis en særlig rolle
i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer gjennom bruk av
eksisterende arenaer og at disse suppleres med sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å
bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand.
2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.
3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de
nye kommunene.
4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i
høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i bolker
som hører naturlig sammen. Planen bør få en struktur som speiler satsingsområdene i
regionen og kommunene.
5. Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den videre prosessen
med særlig vekt på:
a. klima,
b. demografi og levekår
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018

Behandling:
Repr. Kjær (SV) ba om at følgende ble protokollført:
I videre behandling/oppfølging av regionplanen må en ta med følgende:




En god distriktspolitisk profil
Vern av dyrka mark av god kvalitet
Vern av biologisk mangfold

Formannskapets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis en særlig rolle i arbeidet
med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer gjennom bruk av eksisterende arenaer og at disse
suppleres med sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand.
2.

Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.

3.
Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de nye
kommunene.
4.
Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i høringsutkastet
til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i bolker som hører naturlig sammen. Planen
bør få en struktur som speiler satsingsområdene i regionen og kommunene.
5.
Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den videre prosessen med særlig
vekt på:
a.
klima,
b.
demografi og levekår
c.
digitalisering, næringsliv og verdiskaping

FO 3/18 Interpellasjon til kommunestyret vedr. kommunesammenslåing
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Per Kjær (SV) leste følgende interpellasjon:
Kommunesammenslåing med nabokommunene har vært den største og alvorligste saken i Søgne på svært lang
tid. Store deler av befolkningen har vært engasjert og det er bra for det lokale demokrati. Stortinget
overkjørte lokale prosesser og gjorde et tvangsvedtak. Slik overkjøring av lokaldemokratiet er selvfølgelig
lovlig, men utfra SVs vurdering sterkt beklagelig.
SV mener Søgnes befolkning i det minste har krav på en god forklaring og en ryddig prosess. Vi mener
dessuten at Søgne kommune har anledning til å påklage vedtaket for det nye Stortinget.
SV har ved flere anledninger prøvd å saken opp til politisk behandling i Søgne. Ordføreren har hver gang
avvist anmodningen med noe ulik begrunnelse. Ordføreren synes å mene at Søgne kommunestyre lukket saken
i vedtak 20. juni -17. Dette mener SV er feiltolkning. Vi mener kommunestyrets flertallet fremdeles er
skeptiske til Stortingets tvangsvedtak. SV mener saken må til politisk behandling i Søgne kommunestyre for
enten å søke om reversering eller å lukke saken. Bare ved en åpen debatt med gode begrunnelser mener SV en
kan håpe på forsoning mellom de som "vant " og de som "tapte" i denne vanskelige saken.
Spørsmål til ordføreren:

1. Hva mener ordføreren er Søgnes syn i kommunesammenslåingen.
2. Vil ordføreren komme med en grundige gjennomgang av saken til kommunestyret som åpner for åpen
debatt?
3. Dersom ordføreren fremdeles skulle motsette seg å ta saken opp i kommunestyret, hvilke mulighet har da
politikere eller befolkningen til å ta saken opp?
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Hva mener Ordføreren er Søgnes syn i kommunesammenslåingen?
Søgne kommunestyret fattet i juni 2016 følgende vedtak:
«Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva
angår kommunesammenslåing.»
I Stortingets vedtak den 08.06.2017 opphevet imidlertid Stortinget dette vedtaket. Stortinget bestemte at Søgne
kommune skulle tvangssammenslås med Songdalen og Kristiansand.
20 juni 2017 tok Søgne kommunestyre dette vedtaket til orientering.
Etter valget høsten 2017 fremmet Senterpartiet på Stortinget et dokument 8 - forslag om at alle
tvangssammenslåtte kommuner i vedtaket av 08.06.17 skulle oppheves.
Dokument 8-forslaget falt for så vidt gjelder tilfellet for K3 kommunene. I Stortinget ble det stemt særskilt
over hver enkelt kommunesammenslåing. Forslaget om å oppheve tvangsvedtaket for Søgne Songdalen og
Kristiansand fikk ikke flertall. Det er altså fremdeles slik at det er flertall for opprettholdelse av
tvangsvedtaket.
Jeg kan ikke se at Søgne sitt syn er endret på grunn av Stortingsvedtaket, men vi må ta til etterretning at
Stortinget bestemmer over kommunene i dette som i så mange andre spørsmål. Når det nå først er bestemt,
mener jeg at vi må forholde oss lojalt til det og gjøre det beste ut av situasjonen for Søgne kommunes
innbyggere og ansatte.
Vil ordføreren komme med en grundig gjennomgang av saken til kommunestyret som åpner for en åpen
debatt?
Nei. Det vil jeg ikke. Vi må nå konsentrere oss om å få Søgnes interesser best mulig ivaretatt inn i den nye
kommunen. Sørge for at våre flinke og gode ansatte får gode og viktige posisjoner i ny kommune og at deres
interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Vi må sørge for at vi opprettholder og forbedrer tjenestene til
innbyggerne i Søgne også etter 2020. En reverseringsdebatt er ikke formålstjenlig i denne sammenhengen, og
slik jeg ser det, totalt nytteløst, siden Stortinget som nevnt nylig har stemt ned et reverseringsforslag fra SP.
Dersom Ordføreren fremdeles skulle motsette seg å ta saken opp i kommunestyret, hvilke muligheter har da
politikere eller befolkningen til å ta saken opp?
Det er ordfører som setter sakslisten til kommunestyret, jfr kommuneloven §32. Det er kun saker på sakslisten
som kan behandles i kommunestyret. Politikere som ønsker saken på sakskartet kan foreslå dette i et møte, f
eks ved en interpellasjon , og deretter foreslå å vedta med 1/3 flertall at saken skal på sakslisten til neste
møte. Jfr Kommunestyrereglementet §9 og §3 og kommuneloven §32, jfr §34.
Innbyggere kan ta et innbyggerinitiativ for å få opp saken i kommunestyret på nytt. Jfr kommuneloven §39 a.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Ønsker å ta kommunesammenslåing opp til debatt i kommende kommunestyre.
Votering:
SV sitt forslag fikk 8 (SV, MDG, SP, H (1-Reisvoll), AP (1-Haugland), FRP (3- Daland, Terkelsen og
Jørgensen). Forslaget måtte ha 9 stemmer (1/3 flertall) for at saken skulle komme på saklisten til neste møte.

FO 4/18 Interpellasjon til kommunestyret - 15.02.18 - Strømbrudd i Søgne
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.02.2018
Behandling:
Repr. Daland (FRP) leste følgende interpellasjon:
Ordfører. Jeg viser til artikkel på N247.no den 29 januar 2017 med overskrift: Provosert av
nettleverandør http://n247.no/?nyhet=6918
I artikkelen står det sitat:
I rundt to døgn var vi helt uten strøm. Over en periode på 11 døgn har vi hatt en uholdbar strømsituasjon med
stadige utfall. Strømmen har kommet og gått. Alt dette skyldes for dårlig
rydding.Uten strøm virker heller ikke vannforsyningen.
N247.no sin artikkel beskriver situasjonen til Kjell Svenning. Han uttaler her også, at når strøm og
kommunikasjon blir lenge borte, kan dette gå ut over liv og helse, og at snøfall som vi har hatt nå ikke er
unormalt.
Svenning henvendte seg pr mail 27 januar 2018 til AE-nett (hvor Søgne kommune er kopimottaker)
Her skriver han bl annet følgende:
I tillegg har fast-telefon, internett og mobildekning vært ute av drift. Ved en nød/krise-situasjon har vi
dessverre vært uten kommunikasjon.
Ordfører, strømforsyningen ble også brutt hos bl annet denne innbyggeren/skattebetaleren i går
kveld den 11 februar 2018. Heldigvis kom denne tilbake igjen i ettermiddag. Vi får håpe det varer,
både her og hos våre andre innbyggere/skattebetalere.
AE-nett var i kommunestyret den 25 januar 2018 og informerte om strømbrudd, linjerydding og
kost/nytteverdien ved forebygging av dette.
Jeg har 2 spm til ordfører:
Vil ordfører gi en utfyllende beskrivelse, for hva slags ansvar vi som kommune har for våre
innbyggere som blir rammet av strømbrudd, og som mister vannforsyningen og den digitale dialogen
med omverdenen ?
Vil ordfører i løpet av våren 2018, sørge for at kommunestyret får en politisk sak til
behandling, hvor Søgne som eierkommune av Agder Energi, vurdere å stille strengere krav til
linjerydding i vår kommune ? Dette for å ivareta våre innbyggere/skattebetaleres liv/helse, ve og vel.
Ordfører Hilde (AP) svarte:

1. Vil ordfører gi en utfyllende beskrivelse, for hva slags ansvar vi som kommune har for våre
innbyggere som blir rammet av strømbrudd, og som mister vannforsyningen og den digitale dialogen
med omverdenen?
Det er Agder Energi Nett AS som har områdekonsesjon i Agder og følgelig har leveringsplikt til alle
abonnenter i vår kommune. Agder Energi Nett kan imidlertid ikke garantere for 100% oppetid på nettet til en
hver tid. Uvær og andre feil i nettet kan oppstå. Den enkelte abonnent er selv ansvarlig for å sørge for å bøte
på eventuelle ulemper ved strømbrudd.
Søgne kommune har derfor etablerte nødaggregater for samfunnskritiske og viktige bygg. Som for eks på
Rådhuset og Omsorgssenteret.
Ved strømbrudd over tid vil hjemmesykepleien sørge for særskilt oppfølging til sine strømløse klienter. Hvis
det er viktige behov som ikke dekkes, f eks viktige hjelpemidler som drives av strøm (O2 konsentrator osv),

eller hvis oppvarmingen i boligen svikter, blir det aktuelt å gi tilbud om annen bolig inntil strømmen kommer
tilbake. Dette var tilfellet for en beboer under strømbruddet sist, men beboeren ønsket ikke å ta imot tilbudet.
Når det gjelder personer som ikke er hjelpetrengende må disse som hovedregel ordne opp i egen situasjon, f
eks når det gjelder vannforsyning og kommunikasjon. Foreligger det helt spesielle behov må kommunen
komme inn med hjelpetiltak. Da må de enkelte innbyggerne kontakte kommunen for å få hjelp.
Hvis vi har langvarig strømbrudd i store deler av bygda har vi mulighet til å etablere radiosamband til nesten
alle deler av bygda i samarbeid med Røde Kors. Dette sambandet er helt uavhengig av strømforsyning fra
nettet.
KS Agder har tatt et initiativ overfor teleoperatørene for å forbedre og øke batteri-backup kapasitet på
mobilnett og nødnett.
2. Vil ordfører i løpet av våren 2018, sørge for at kommunestyret får en politisk sak til behandling, hvor
Søgne som eierkommune av Agder Energi, vurdere å stille strengere krav til linjerydding i vår
kommune? Dette for å ivareta våre innbyggere/skattebetaleres liv/helse, ve og vel.
Ordfører har som kjent permisjon fra stilling i Agder Energi Nett og er inhabil i saker vedrørende Agder
Energi. Det vises imidlertid til saks nr 13/18 om eierskapsmelding i dette møtet, hvor det blir anledning til å
komme tilbake til saken.

