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Før åpning av møtet spilte elev fra kulturskolen, Sunniva Lavik «The Meadow» på piano
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Budstikka 14. mars 2018.
Sakskartet datert 15. mars 2018 omhandlet politisk sak 25/18 til og med politisk sak 35/18.
«PS 34/18 Lovlighetskontroll- vedtak PS 22/18 i kommunestyremøte 15.02.» ble ettersendt 16. mars
og offentlig sladdet versjon av vedlegg unntatt offentlighet etter off.l. § 13, jfr. fvl. §13 ble ettersendt
20. mars. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
FO 5/18 Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen fra Yngvar Monstad (MDG) ble
ettersendt 21. mars. Interpellasjonen behandlet før politiske saker. For interpellasjon og svar, se
protokoll av sak FO 5/18.
Repr. Johansen (AP) innvilget permisjon etter sak PS 30/18 Sluttbehandling - Områderegulering for
Leireheia plan ID 201220. Repr. Harald Rafoss (AP) tiltrådte møtet.
Inhabilitet
PS 30/18 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220:
 Repr. Aga Stubstad (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes mann og svoger er
grunneier. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lise Eikeland tiltrådte
møtet.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 25/18 Godkjenning protokoll kommunestyret 15.02.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.02.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Merknader til protokollen:
Repr. Kjær (SV) sak PS 22/18:
 Saken ble lagt frem uten innstilling fra kontrollutvalget. Det bør fremgå av protokollen at
saksutredningen fra kontrollutvalget ble ansett som en innstilling.
Jan Stubstad (Uavh.):



Påpekte at følgende tekst i gjeldende protokoll: «Repr. Stubstad (UAVH) stilte spørsmål om e-post
sendt til kommunestyrets medlemmer og dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens
sakskart» er korrekt. I en tidligere versjon stod det «e-post fra hovedverneombud». Det er ikke tatt
høyde for oppdatert og korrekt protokoll i sak PS 34/18 på dagens sakskart.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.02.18, med merknader fremkommet i møtet.

PS 26/18 Referatsaker kommunestyret 22.03.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 5/18 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene - mottatt per post 2018/49
RS 6/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme
2018/1184
RS 7/18 Nytt kontrollutvalg - ber om fritak 2015/2409
RS 8/18 Begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalget 2015/2409
RS 9/18 Svar vedr. verv som vararepresentant i kontrollutvalget mailkorrespondanse - Sladdet offentlig versjon 2015/2409
PS 27/18 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for
Kristiansandregionen (ATP-plan)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Formannskapet ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Formannskapet ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Formannskapet slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.

Det vises for øvrig til saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP): Saken skal behandles i kommunestyret og «formannskapet» endres til «kommunestyret»
i rådmannens forslag til vedtak.
Til behandling forelå rådmannens forslag (med endringer) til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til endring i punkt 3 og et nytt punkt 5:
Punkt 3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene.
Nytt punkt 5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket
for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold knyttet til Søgne»:
 Lohnelier ut av kulepunkt 3
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
 «bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall.
Votering:
 Rådmannens forslag punkt1-2 og 4 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag punkt 3 satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 3. FRP sitt forslag falt med 1
(FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå
nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold
knyttet til Søgne»:





Lohnelier ut av kulepunkt 3
Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
«bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall».

.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå
nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold
knyttet til Søgne»:




Lohnelier ut av kulepunkt 3
Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
«bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall».

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag til endring i punkt 3:
Punkt 3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 3 i formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 3. Formannskapets
innstilling punkt vedtatt 22 mot 5 (FRP) stemmer.
 Resten av formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå
nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold
knyttet til Søgne»:

 Lohnelier ut av kulepunkt 3
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
«bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes

PS 28/18 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt samarbeid om
planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1, mellom Søgne, Kristiansand og
Songdalen kommune. Likedan vedtas oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for nye
Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre for planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra Fellesnemnda jf.
pbl § 9-3.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt samarbeid om
planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1, mellom Søgne, Kristiansand
og Songdalen kommune. Likedan vedtas oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for
nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre for
planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra
Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt samarbeid om
planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1, mellom Søgne, Kristiansand
og Songdalen kommune. Likedan vedtas oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for
nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre for
planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra
Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

PS 29/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i
Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til avtale med Kristiansand om å inngå vertskommunesamarbeid om felles
skatteoppkrever (kemner). Økonomiske konsekvenser innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til avtale med Kristiansand om å inngå vertskommunesamarbeid om felles
skatteoppkrever (kemner). Økonomiske konsekvenser innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Søgne SP ønsker at alle 5 dager blir i Søgne.
Votering:
 Senterpartiets forslag falt med 1(SP) mot 26 stemmer.
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til avtale med Kristiansand om å inngå vertskommunesamarbeid om felles
skatteoppkrever (kemner). Økonomiske konsekvenser innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

PS 30/18 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 1 Områderegulering for
Leireheia plan ID 201220 (vedlegg 1,2,7,8).
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.02.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Langenes (H) da hun er grunneier. Representanten ble erklært
inhabil og fratrådte møtet. Repr. Synnøve Prebensen tiltrådte møtet
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Stubstad (FRP) da hennes mann og svoger er grunneier.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lise Eikeland tiltrådte møtet
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
4. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 1 Områderegulering for Leireheia plan
ID 201220 (vedlegg 1,2,7,8).
5. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei LeireAusviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
6. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Alternativt forslag til rådmannens punkt 1:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for Leireheia plan
ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde settes
til 5,5 meter.
Begrunnelse: Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i
nyere planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
Protokolltilførsel:
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret vurdere å i vedtak, presisere at erverv av
rettighet/servitutt for anleggelse av turvei skal løses etter tilsvarende modell som Årosstien
Repr. Prebensen (H) fremmet tilleggsforslag:
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Tilleggsforslag fra H
FRPs forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 (MDG, AP) stemmer
Tilleggsforslag fra H ble enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for Leireheia
plan ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde
settes til 5,5 meter.
Begrunnelse:
Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i nyere planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Repr. Aga Stubstad (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes mann og svoger er grunneier.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lise Eikeland (FRP) tiltrådte møtet.
Repr. Kjær (SV) ba om å få vurdert sin habilitet da hans sønn bor i området. Representanten ble enstemmig
vurdert habil.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for Leireheia plan
ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde settes til
5,5 meter.
Begrunnelse:
Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i nyere planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei LeireAusviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.

3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Før planen vedtas, endres følgende i §4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Begrepet BRA tas ut av bestemmelsene om uthus, slik at BYA blir stående igjen alene.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Kommunestyret forventer at ordningen med tursti langs lundeelva skal skje ved frivillig avtale mellom det
offentlige og de private grunneierne.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 1
Områderegulering For Leireheia plan ID 201220 (vedlegg 1,2,7,8) med følgende endringer:
§ 4 Bebyggelse og anlegg: Bestemmelser om garasjer skal følge kommuneplanens bestemmelser 5.3 bokstav g
§ 6 Grønnstruktur
Bestemmelse pkt 6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt. uttransportering av ved og
trevirke fra GDT1.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei LeireAusviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Rundkjøring og vei over dyrket mark flytter til område utenfor. Planen legges ut til offentlig ettersyn.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:





Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot forslag fra Arbeiderpartiet. Plan- og miljøutvalgets
innstilling vedtatt med 15 mot 12 (AP, SP, SV, Uavh., MDG)
FRP sitt forslag vedrørende §4 BEBYGGELSE OG ANLEGG. Forslaget vedtatt med vedtatt med 16
mot 13 (AP, SP, SV, MDG)
FRP sitt forslag vedrørende ordningen med tursti langs lundeelva. Forslaget vedtatt med vedtatt med
18 mot 9 (AP, SV) stemmer.
Senterpartiet sitt forslag falt med 1 (SP) mot 26 stemmer

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for Leireheia plan
ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde settes til
5,5 meter.
Begrunnelse:

Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i nyere planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei LeireAusviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.
Før planen vedtas, endres følgende i §4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Begrepet BRA tas ut av bestemmelsene om uthus, slik at BYA blir stående igjen alene.
Kommunestyret forventer at ordningen med tursti langs lundeelva skal skje ved frivillig avtale mellom det
offentlige og de private grunneierne.

PS 31/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID
201609
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
5. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
6. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på ny høring jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:





Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved eldreboligene



Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning anbefales

Representanten trakk sitt forslag.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad bad om en protokolltilførsel:
Forslaget fremmes for kommunestyret 22.03.2018

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på høring jf.
plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
 Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
 Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
 Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
 Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved eldreboligene
 Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning anbefales
 Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG sitt forslag satt opp mot plan- og miljøutvalgets innstilling. MDG sitt forslag enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på høring jf.
plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
 Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
 Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
 Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
 Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved eldreboligene
 Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning anbefales
 Rekkefølgekravet på fortauet strykes

PS 32/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 8/18 - Årsmelding 2017 for
kontrollutvalget i Søgne kommune
Innstilling fra kontrollutvalget:
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

PS 33/18 Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta
nyvalg av kontrollutvalget
Innstilling fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ber med dette om at anmodningen om at kommunestyret bes om å foreta nyvalg av
kontrollutvalget legges frem for kommunestyret til behandling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber Valgnemnda
starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 3 medlemmer i Kontrollutvalget.
Repr. Stubstad (H):
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber Valgnemnda
starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i Kontrollutvalget.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret har tillit til kontrollutvalget, og vil anmode medlemmene i utvalget om å fortsette sitt arbeid
ut kommunestyreperioden.
Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
Miljøpartiet De Grønne har full tillit til sittende kontrollutvalg.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 AP sitt forslag satt opp mot FRP sitt punkt 1. FRP sitt forslag punkt 1 vedtatt med 14 (V, KRF (2Kleivset, Elle), H (4 -Andersen, Lohne, Reisvoll, Fardal), Uavh., FRP) mot 13(AP, SV, MDG, SP, H
(1-Strandvik), KRF (1-Sæther)) stemmer.
 FRP sitt forslag punkt 2 satt opp mot Uavh. sitt forslag punkt 2. Uavh. punkt 2 vedtatt med 16 (AP,
SV, MDG, SP, H (1-Strandvik), KRF (1-Sæther), V, Uavh.) mot 11 ( KRF (2-Kleivset, Elle), H (4 Andersen, Lohne, Reisvoll, Fardal), FRP) stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg. Kommunestyret ber Valgnemnda
starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i Kontrollutvalget.

PS 34/18 Lovlighetskontroll - vedtak PS 22/18 i kommunestyremøte 15.02.18
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) ba om å få sin habilitet vurdert og viste til habilitetsvurdering utført av
Simonsen Vogt Wiig, sendt til medlemmene i kommunestyret på e-post 22.03.18. Ordfører Hilde (AP)
fratrådte møtet og varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under habilitetsvurderingen. Ordfører Hilde (AP)
ble enstemmig vurdert habil til å behandle saken og tiltrådte møtet .
Saken lagt frem uten forslag til vedtak.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende endringsforslag i forhold til opprinnelig påklagd vedtak :

Lovlighetskontroll-vedtak PS22/18 i Kommunestyret 15.02.18 Sak 34/18
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.
Kommunestyret har til behandling lovlighetskontroll 22.03-18 sak 34/18 fått tilsendt dokumenter som ikke var
til behandling 15.02-18 sak 22/18. (Uttalelse fra Kontrollutvalget)
Kommunestyret mener at dokumentene er av en slik art at de må følges opp av Rådmann, med påfølgende
orientering til Formannskapet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende tilleggs forslag i tillegg til lovlighetskontrollen:
Kommunestyret har til behandling lovlighetskontroll 22.03-18 sak 34/18 fått tilsendt dokumenter som ikke var
til behandling 15.02-18 sak 22/18. (Uttalelse fra Kontrollutvalget)
Kommunestyret mener at dokumentene er av en slik art at de må følges opp av Rådmann, med påfølgende
orientering til Formannskapet.
Representanten Bjørn Egeli opplyste at AP opprettholdt kravet om lovlighetskontroll ved å stemme i mot
endringsforslagene i vedtaket.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag om endring av vedtak etter lovlighetsklage falt med 13 (V, KRF (2-Kleivset, Elle),
H, (4 -Andersen, Lohne, Reisvoll, Fardal), FRP) mot 14 (AP, SV, MDG, SP, Uavh, H (1-Strandvik),
KRF (1-Sæther)
 Frps tilleggsforslag om oppfølgning av brev falt med 13 (V, KRF (2-Kleivset, Elle), H, (4 -Andersen,
Lohne, Reisvoll, Fardal), FRP) mot 14 (AP, SV, MDG, SP, Uavh, H (1-Strandvik), KRF (1-Sæther)

Vedtak:
Opprinnelig vedtak i sak 22/18 blir stående uendret og oversendes derved til lovlighetskontroll:
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 35/18 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
 Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
 Helgekjøring fra mai til og med august.
 Bestillingsturer fra september til og med april.
Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2. Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000
som er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Repr. Arild Berge (V) ba om en redegjørelse for hvordan båten kunne gjøres tilgjengelig for personer med
forflytningsvansker. Administrasjonen undersøker saken og kommer med mer informasjon til
kommunestyremøtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1.

Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
• Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
• Helgekjøring fra mai til og med august.
• Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2.

Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000 som
er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
• Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
• Helgekjøring fra mai til og med august.
• Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2.

Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000 som
er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:
I en eventuell videreføring av opsjonsavtalen for høsten 2019 stiller kommunestyret krav om tilgjengelighet
for bevegelseshemmede.
Votering:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.



MDG sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
• Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
• Helgekjøring fra mai til og med august.
• Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2.

Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000 som
er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.
I en eventuell videreføring av opsjonsavtalen for høsten 2019 stiller kommunestyret krav om tilgjengelighet
for bevegelseshemmede.

FO 5/18 Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Representant Yngvar Monstad (MDG) leste opp følgende interpellasjon:

Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen
Etter tallrike medieoppslag i vinter om seksuell trakassering og grenseoverskridelser har det blitt
tydelig at Søgne kommune bør være på offensiven når skolegangen for våre yngste innbyggere
planlegges. Det er ønskelig med en kvalitetssikring av opplæringen som sørger for at alle barn får
gode forutsetninger for å opparbeide seg en god seksuell helse gjennom livet, som nevnt i
regjeringens strategidokument for seksuell helse (Snakk om det! 2017).1
Ifølge det samme strategidokumentet kan seksuell helse "[…] defineres som fysisk, mental og sosial
velvære relatert til seksualitet. God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer
livskvalitet og mestringsferdigheter. […] En forutsetning for god seksuell helse er en positiv og
respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle relasjoner og mulighet til å ha gode og trygge
seksuelle erfaringer, fri fra tvang, diskriminering og vold. Positive holdninger og følelser for egen
kropp sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og
sunnere handlingsmønstre."
Helsedirektoratet anbefaler at integrering av strategier for seksuell helse bør være en del av det
lokale folkehelsearbeidet. Aktuelle tiltak kan være kartlegging av skolenes seksualundervisning,
implementering av helhetlig seksualundervisningsprogram, samt skolering av nøkkelpersonell i
kommunen.2

I uke 6 avholder mange skoler et undervisningsopplegg for å bedre unges seksuelle helse. Dette
opplegget er laget av organisasjonen “Sex og Samfunn” og distribuert med støtte fra
Helsedirektoratet. Uke 6 består av gratis materiell til undervisning om seksualitet på 4.–10. trinn i
grunnskolen, en nettside til elever på 7.–10. trinn med informasjon og aktiviteter, og mulighet til
deltagelse i en årlig kampanjeuke – uke 6. Undervisningsopplegget fokuserer blant annet på
grenseoverskridelser.
Med vinterens #metoo-kampanje som bakteppe ønsker vi å sette unges seksuelle helse på dagsorden
i Søgne. I lærerplanen står det at barn og unge skal lære om seksualitet, vold, grenser og respekt. I
hvilken grad dette gjennomføres er svært ulikt. Mange unge melder at de kun har lært om abort og
kjønnssykdommer i deres seksualundervisning. Det er alvorlig. I kjølvannet av kampanjen og det
som fulgte av reaksjoner på denne, bør vi stille spørsmålet om norske institusjoner gjør nok for å
lære unge om deres egne grenser.
Vi er nysgjerrige på hvordan seksualundervisningen gjennomføres i Søgne, og stiller derfor følgende
spørsmål:






I hvilken grad er grenseoverskridelser et fokus i seksualundervisningen i vår kommune?
Hvordan blir helsesøster involvert i denne undervisningen, spesielt på barneskolen?
Hvordan blir det vi har lært fra #metoo brukt i undervisningen i grunnskolen i Søgne?
Kan opplegget "Uke 6" bli obligatorisk materiale i seksualundervisningen på skolene i vår
kommune?

Kilder:
1
https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksue
ll_helse.pdf
2https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalefolkehelsetiltak/seksuell-helse-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag
Svar fra ordfører Astrid Hilde (AP):
Opplæringen i Søgne skal sørge for at alle barn får gode forutsetninger for å opparbeide seg god
seksuell helse. I opplegget «uke 6», fra organisasjonen «Sex og politikk», er grenseoverskridelser et
fokusområde allerede fra småskolen av, i tillegg til at det er et naturlig tema innenfor den ordinære
seksualundervisningen. Om vi skal kunne trekke en lærdom fra #metoo, vil det være at det er viktig å
fokusere på grenseoverskridelser og styrke kjennskap og respekt for både egne og andres grenser fra
barna er små.
Barnehagene i Søgne begynner tidlig å snakke om og bli kjent med egen kropp gjennom programmet
«Kroppen min.» Gjennom dette programmet sikrer barnehagelærer at barn er kjent med egne
rettigheter og egen seksualitet. Vi ønsker at barn skal bli trygge på å snakke om kropp og situasjoner
de opplever - uten å føle skyld eller skam. De skal vite at det er viktig å snakke med en voksen og at
de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på, som f.eks. at en voksen tar
kontakt og de føler seg redde.

De seneste to år får barn i barnehagen også en innføring i psykologisk førstehjelp ved konkret å
identifisere røde tanker (vonde) og grønne tanker (positive) i ulike situasjoner. Dette gir barna bedre
tilgang til mer nyansert å beskrive når tanker om episoder/ personer er positive eller negative, slik de
opplever dem. Tiltaket er et viktig steg til å bedre selvreguleringen hos barn og at de best mulig
settes i stand til å organisere sin opplevelse av situasjoner de møter i hverdagen. Psykologisk
førstehjelp gjentas også for barn i 5. og 8. klasse.
Seksualundervisning er også et tema i flere av fagene i grunnskolen. I fagene KRLE, norsk, naturfag
og samfunnsfag er seksualitet en naturlig del av innholdet. Hvordan temaet i fagene blir arbeidet
med ved skolene i Søgne, har vært noe ulikt fra skole til skole. Det er viktig å samarbeide godt med
helsesøster og miljøterapeut i skolene for å lage varierte og spennende undervisningsopplegg, men
det er også viktig at seksualundervisningen er et naturlig tema i den ordinære undervisningen, i den
daglige kontakt mellom lærer og elev.
Ved barneskolene har ikke seksualundervisningen tidligere hatt en egen fokusuke. Dette siste
skoleåret er «Uke 6» prøvd ut ved to av tre barneskoler. Ved Nygård skole ble materiellet sendt ut til
alle trinn med oppfordring til lærerne om å bruke undervisningsoppleggene. De kunne også få hjelp
av skolens miljøterapeut og helsesøster med gjennomføringen.
Ved Langenes skole var det felles fokus på temaet for alle trinn. «Uke 6» har undervisningsmateriale
tilpasset elever fra 1. – 4.trinn og 5. – 7. trinn, som alle lærerne benyttet seg av. Etter at uka var
over, ble det satt av tid til å evaluere opplegg og utveksle erfaringer. Uka ble også et tema på FAUmøtet. I tillegg til materialet fra «Uke 6», ble det også brukt ulike filmsnutter fra NRK. Erfaringene
fra lærerne var udelt positive. Skolen fikk mange positive tilbakemeldinger fra foresatte som hadde
hatt fine samtaler rundt middagsbordet hjemme. Det ble bestemt at opplegget skal ligge fast i uke 6
for alle trinn ved skolen.
De seneste to årene har ulike tverrfaglige tema blitt beskrevet og organisert gjennom en egen «Plan
for livsmestring» i Søgne. I planen, som stadig er et levende dokument med rom for nye temaer, kan
man se at «Uke 6» er et større tverrfaglig opplegg for opplæring i forskjellige sider ved elevenes
seksuelle utvikling og det har det vært i flere år ved ungdomsskolene. Opplegget ligger på 9 trinn og
hele uke 6 har vært satt av til dette. Ungdomsskolene henter da inn et bredt spekter av organisasjoner
og helsefaglig personell, som brukes i undervisningen. Helsesøster ved skolene er aktivt med i
planlegging og gjennomføring av «Uke 6». Ungdomsskolene har også i mange år deltatt i det
nasjonale prosjektet «MOT» og gjennomført undervisningsopplegg som søker å gi ungdom Mot til å
leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Ungdomsskolene melder om positive erfaringer med å
arbeide ut fra MOT-filosofien.
Erfaringer fra #Metoo og mulighetene som ligger i moderne teknologi viser at opplæringen må
fokusere på utfordrende og grenseoverskridende adferd. Barnehager og skoler i Søgne er
oppmerksomme på denne utfordringen og søker gjennom ovenfor nevnte tiltak å kvalitetssikre at alle
barn blir kjent med og respekterer egne og andre sine grenser, både når det gjelder intimitet,
seksualitet og overgrep.

