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Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyret 26.04.18
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Utvalg
Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.04.18.

Vedlegg
1 Protokoll kommunestyret 26.04.18

Møtedato
24.05.2018

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
26.04.2018
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Paul Magne Lunde
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Heidi Johansen
Medlem
Knut Henriksen
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Tom Jørgensen
Medlem
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Helge Reisvoll
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Jan Stubstad
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Sigrun Sæther
Medlem
Allen Elle
Medlem
Yngvar Monstad
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
UAVH
KRF
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Christian Eikeland
Kristin Soltveit Upsal

Representerer
FRP
AP

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Harald Rafoss
Kristin Soltveit Upsal
Magne Charles Nilsen
Christian Eikeland

Representerer
AP
FRP

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

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst
Økonomisjef
Rådgiver

Før behandling av oppsatte saker: Kl. 17.30-18. 30 - Status i programmet nye Kristiansand, ved
programleder Camilla B. Dunsæd.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 21. april 2018.
Sakskartet er datert 19. april 2019 og PS sak 36/18 til og med PS 45/18, samt FO (interpellasjon)
6/18 og FO (interpellasjon) 7/18.
Fritak fra politiske verv for Charlotte Søyland Simonsen og Suppleringsvalg til tjenesteutvalget,
formannskapet, administrasjonsutvalget og fellesnemnda ble ettersendt 20 april. Fritak fra politiske
verv for Audun Øvrebø og Oppdatert saksfremlegg knyttet til suppleringsvalg til tjenesteutvalget,
formannskapet, administrasjonsutvalget og fellesnemnda ble ettersendt 24.04.18 og opprinnelig
saksfremlegg ble trukket i møtet. FO 7/18 Interpellasjon til kommunestyret 26.04.18 - Regelverket
for reparasjon av skorstein / pipe ble ettersendt 26. april.
I tillegg er det publisert tilleggsinformasjon knyttet til protokollen 22.03 og protokolltilførsel samt
uttalelse fra kontrollutvalgssekretariatet til sak PS 42/18 i mappen «Andre dokumenter»
FO 6/18 og FO 7/18 ble behandlet før PS 36/18 og det vises til saksprotokoll for detaljer.
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

Saksnr

Innhold

U.off.

PS 36/18

Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.03.18

PS 37/18

Referatsaker kommunestyret 26.04.18

RS 10/18

KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen

RS 11/18

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

RS 12/18

Saksprotokoll formannskapet 18.04.18 - RS 18/18 Til Formannskapet i
Søgne kommune – referatsak

RS 13/18

Særutskrift - Samkjøring av Søgne kulturskoles tilbud med
Kristiansand og Songdalen.

PS 38/18

Fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Simonsen

Ettersendt
20.04.18

PS 39/18

Fritak fra politiske verv - Audun Øvrebø

Ettersendt
24.04.18

PS 40/18

Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet,
administrasjonsutvalget og fellesnemnda

Ettersendt
20.04.18

PS 41/18

Oppdatert - Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet,
administrasjonsutvalget og fellesnemnda

Ettersendt
24.04.18

PS 42/18

Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 - 2019

PS 43/18

Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169,
Pålsnesveien

PS 44/18

Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 Plan ID 201705

PS 45/18

Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. Plan ID 201702

FO 6/18

Interpellasjon til ordføreren - Interessekonflikter i skjærgården

FO 7/18

Interpellasjon til kommunestyret 26.04.18 - Regelverket for reparasjon
av skorstein / pipe

Ettersendt
26.04.18

PS 36/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.03.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.03.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til endring av protokoll til sak PS 34/18 Lovlighetskontroll - vedtak
PS 22/18 i kommunestyremøte 15.02.18:

«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 forslag:
Lovlighetskontroll-vedtak PS 22/18 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 forslag:
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.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Begge FRP sine forslag 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:»
Votering:
Protokoll med endring fra FRP enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.03.18, med endringer fremkommet i møte.

PS 37/18 Referatsaker kommunestyret 26.04.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
RS 12/18 Saksprotokoll formannskapet 18.04.18 - RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune –
referatsak
Ved behandling av saken i formannskapet 18.04.18 ble ordfører Hilde (AP) erklært inhabil i saken da hun er
omtalt i dokumentene i saken, og hun ba om å få vurdert sin habilitet. Ordfører fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under habilitetsvurderingen.
Kommunestyret valgte å behandle saken fra formannskapet og ikke bare som en referatsak. Ordfører Hilde
(AP) ble erklært habil med 20 (AP, V(1-Pettersen), KRF (2-Elle og Sæhter, Uavh, H, SP, SV, FRP (1Terkelsen) og MDG) mot 6 (V (1-Berge, KRF (1-Kleivset), FRP (4-(Jørgensen, Nilsen, Aga Stubstad og
Daland) stemmer og tiltrådte møtet.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
1. Formannskapets vedtak opprettholdes
2. Granskningen gis en kostnadsramme inntil kr. 250 000. Revisjon bistår i prosessen og med
oppfølging av eksternt firma. Eventuell tilleggsbevilgning vurderes av formannskapet
3. Saken sendes tilbake til kommunestyret etter endt granskning
Repr. Monstad (MDG):
Kommunestyret ber varslingsmottaket undersøke hvorvidt de innkomne brev er å anse som varsler. Dersom så
er tilfelle, skal varslene behandles i tråd med varslingsreglementet, med en budsjettramme på 100.000 kr.
Dersom så ikke er tilfelle, skal gruppelederne kalles inn til en serie av dialogmøter med mål om å
gjenopprette tilstrekkelig grad av tillit mellom de involverte parter.
Repr. Stubstad (H) fremmet forslag:
Kommunestyre ser nytten av å få avklart flere forhold vedrørende kontrollutvalgets opprinnelige
oversendelses sak PS 2218.
Ikke minst vedrørende flere ubegrunnede beskyldninger som er fremmet mot ordfører og kontrollutvalget i
2017 og 2018.
Samt hendelser som andre berørte politikere og ansatte.
De fleste beskyldningene er knyttet til de opprinnelige lovbruddene som ordfører og arkivleder varslet om til
kontrollutvalget sommeren 2017.
Og som i 30.1.2018 endte opp med en oversendelse sak til kommunestyre den 30.1.2018
Kommunestyre behandlet oversendelse saken PS 2218 den 15.2.2018
PS 2218 vedtaket og tilhørende sakspapirer og uttalelser er nå oversendt til Fylkesmannen for
lovlighetskontroll.
Administrasjonen har også sendt over klage på innsyn i til klagebehandling hos Fylkesmannen.
Kommunestyre ønsker at Fylkesmannen ser nytten av en fullstendig gransking av saken.
Formålet med granskinger er å få kartlagt fakta i saken og at vi alle kan ta lærdom av det som står i
fylkesmannen eller eventuelle granskingsrapport.
Ikke minst for å kunne sette i verk tillit vekkende tiltak mot et bedre og fremtidig godt arbeidsmiljø for både
politikere og ansatte.
Kommunestyre avventer med å sette i gang en parallell gransking til man har fått tilbakemelding om hvor
dypt fylkesmannen har tenkt å gå inn i saken.
Kommunestyre setter av inntil 250.000 som kan brukes til en eventuelt parallell gransking av saken.

Repr. Stubstad (Uavh.) sitt forslag ble ansett som en utsettelse, og utsettelsesforslaget falt med 2 (Uavh. og
SP) mot 25 stemmer.
Repr. Stubstad ønsket at forslagene ble votert over ett og ett. Det ble votert over avstemningsmåte. Det ble
vedtatt med 25 mot 1 (Uavh.) stemme å sette forslagene opp mot hverandre.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDGs sitt forslag satt opp mot AP sitt forslag. Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 22 (AP, SV, FRP
(1-Aga Stubstad, SP, Uavh., H, KRF, V)) mot 5 (FRP (4 (Nilsen, Jørgensen, Terkelsen, Daland),
MDG) stemmer

Vedtak:
1. Formannskapets vedtak opprettholdes
2. Granskningen gis en kostnadsramme inntil kr. 250 000. Revisjon bistår i prosessen og med
oppfølging av eksternt firma. Eventuell tilleggsbevilgning vurderes av formannskapet
3. Saken sendes tilbake til kommunestyret etter endt granskning
Ingen merknader til øvrige referatsaker.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene RS 10/18-1/18 og RS 13/18 til orientering.

RS 10/18 KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen
2018/49
RS 11/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
2018/1358
RS 12/18 Saksprotokoll formannskapet 18.04.18 - RS 18/18 Til Formannskapet i
Søgne kommune – referatsak 2018/1191
RS 13/18 Særutskrift - Samkjøring av Søgne kulturskoles tilbud med
Kristiansand og Songdalen. 2018/1337
PS 38/18 Fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Simonsen
Rådmannens forslag til vedtak:
Charlotte Søyland Simonsen fritas fra sine politiske verv i formannskapet , tjenesteutvalget,
administrasjonsutvalg og fellesnemnda ut valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Charlotte Søyland Simonsen fritas fra sine politiske verv i formannskapet, tjenesteutvalget,
administrasjonsutvalg og fellesnemnda ut valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

PS 39/18 Fritak fra politiske verv - Audun Øvrebø
Rådmannens forslag til vedtak:
Audun Øvrebø fritas fra sitt politiske verv i tjenesteutvalget ut valgperioden, det vil si til og med
31.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Audun Øvrebø fritas fra sitt politiske verv i tjenesteutvalget ut valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

PS 40/18 Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet,
administrasjonsutvalget og fellesnemnda
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt fast medlem til tjenesteutvalget for FRP:
Nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget fra fellesliste SP/FRP:
Nytt 4. varamedlem til formannskapet for FRP:
Nytt 4. varamedlem til fellesnemnda for FRP:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Oppdatert saksfremlegg knyttet til suppleringsvalg ble ettersendt 24. april og kommunestyret trakk saken i
møtet.

PS 41/18 Oppdatert - Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet,
administrasjonsutvalget og fellesnemnda
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt fast medlem til tjenesteutvalget for FRP:
Nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget fra fellesliste SP/FRP:

Nytt 4. varamedlem til formannskapet for FRP:
Nytt 4. varamedlem til fellesnemnda for FRP:
Nytt 5. varamedlem til tjenesteutvalget fellesliste AP/V:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:








Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt fast medlem til tjenesteutvalget for FRP:
Nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget fra fellesliste SP/FRP:
Nytt 4. varamedlem til formannskapet for FRP:
Nytt 4. varamedlem til fellesnemnda for FRP:
Nytt 5. varamedlem til tjenesteutvalget fellesliste AP/V:

Repr. Terkelsen fremmet forslag:

Suppleringsvalg tjenesteutvalget
FRP sin liste til tjenesteutvalget:
Medlem: Christian Eikeland
Medlem: Lise Merethe Ekeland
1.Varamedlem: Tom Jørgensen
2.Varamedlem: Ole Petter Sløgedal
3.Varamedlem: Gry Vibeke Aga Stubstad (valgt 23.11.17)
4.Varamedlem: Monica Tiedmann
5. Varamedlem: Egel Terkelsen
Suppleringsvalg administrasjonsutvalget
Varamedlemmer administrasjonsutvalget fellesliste SP/FRP:
1. Egel Terkelsen (FRP)
2. Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)
3. Lise Merethe Ekeland (FRP)
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag til Nytt 5. varamedlem til tjenesteutvalget fellesliste AP/V:
Knut Henriksen (AP)

Votering
Forslag fra Arbeiderpartiet og FRP enstemmig vedtatt:
Vedtak:
Suppleringsvalg tjenesteutvalget
FRP sin liste til tjenesteutvalget:
Medlem: Christian Eikeland
Medlem: Lise Merethe Ekeland
1.Varamedlem: Tom Jørgensen
2.Varamedlem: Ole Petter Sløgedal

3.Varamedlem: Gry Vibeke Aga Stubstad (valgt 23.11.17)
4.Varamedlem: Monica Tiedmann
5. Varamedlem: Egel Terkelsen
Suppleringsvalg administrasjonsutvalget
Varamedlemmer administrasjonsutvalget fellesliste SP/FRP:
1. Egel Terkelsen (FRP)
2. Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)
3. Lise Merethe Ekeland (FRP)
Nytt 5. varamedlem til tjenesteutvalget fellesliste AP/V:
Knut Henriksen (AP)

PS 42/18 Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Saksprotokoll i Valgnemnda - 11.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens for slag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Repr. Terkelsen (FrP) fremmet forslag:
Valgnemnda utsetter forslag til nytt Kontrollutvalg og ber Sekretariatet undersøke følgende:
 Er det krav om at ett av Kontrollutvalgets medlemmer må suppleres fra Kommunestyret ved nyvalg i
inneværende valgperiode?
 Kan et medlem av Kontrollutvalget samtidig inneha politisk verv i et kommunalt råd uten
vedtaksmyndighet?
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak/innstilling:
Valgnemnda utsetter forslag til nytt Kontrollutvalg og ber Sekretariatet undersøke følgende:
 Er det krav om at ett av Kontrollutvalgets medlemmer må suppleres fra Kommunestyret ved nyvalg i
inneværende valgperiode?
 Kan et medlem av Kontrollutvalget samtidig inneha politisk verv i et kommunalt råd uten
vedtaksmyndighet?

Saksprotokoll i Valgnemnda - 18.04.2018
Til behandling forelå rådmannens for slag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder:
…………………..

Nestleder:
…………………………..

Valgnemnda fremmet innstilling:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salemonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
 Vidar Skartveit (KRF)
 Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirud (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Leder Lunde (AP) ba om at følgende ble protokollført:
Arbeiderpartiet ber om at sekretariatet (primært kontrollutvalgssekretariatet, hvis saken ikke
tilhører den som ansvarsområde, sekretariatet i Søgne kommune)gjør en vurdering av Helge

Andresens habilitet eller valgbarhet hensatt at han var varaordfører i forrige periode og saker for
kontrollutvalget peker for en del tilfeller tilbake til forhold som verserte i forrige periode.
Dernest har Helge Andresen en tilknytning til rådmannen gjennom at hans datter har/har hatt en
relasjon til rådmannen.
Innstilling til kommunestyret:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salemonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
 Vidar Skartveit (KRF)
 Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirurd (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salomonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)

Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
 Vidar Skartveit (KRF)
 Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirurd (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)
Ordfører Hilde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes til ny behandling i valgnemnda.
Votering:
Ordførers utsettelsesforslag falt med 11 (AP, MDG, SV, SP) mot 16 stemmer (V, KRF, H, UAVH, FRP)
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Som medlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Audun Øvrebø (AP)
Per Gunnar Salomonsen (SV)
Oda Sofie Pettersen (MDG)
Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Grethe Alver Jacobsen (AP)
Repr. Lunde (AP) trakk Arbeiderpartiets forslag, men ba om at følgende ble protokollført:
AP mener prinsipielt at det politiske mindretall (AP, MDG og SV) burde hatt flertallet og leder i KU.
Votering:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til 31.12.2019 velges:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
 Grethe Alver Jacobsen (H)
 Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salomonsen (SV)
Varamedlemmer:
 Karsten Karstensen (SV)
 Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
 Rune Tråne (H)
 Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer




Vidar Skartveit (KRF)
Gerd Dalane (KRF)

Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
 Grethe Rirurd (AP)
 Asle Jonas Holmen (AP)

PS 43/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169,
Pålsnesveien
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 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
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
15. februar 2018 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. Kommunestyret ser at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Kommunestyret forstår klagen slik at dersom de to omtalte punkter gjennomføres, vil det bli en frivillig avtale.
1. Den nye utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.
2. Utnyttelsesgraden av begge tomtene økes til 40%.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 (AP, V,SV, KRF H (1Løchen)) mot 2 (FRP, H (1- Andersen)

Innstilling til kommunestyret:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.

Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
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
15. februar 2018 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. Kommunestyret ser at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Kommunestyret forstår klagen slik at dersom de to omtalte punkter gjennomføres, vil det bli en frivillig avtale.
1. Den nye utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.
2. Utnyttelsesgraden av begge tomtene økes til 40%.
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot forslag fra FRP. Formannskapets innstilling vedtatt med 17 (AP, SV,
MDG, H (2-Reisvoll og Løchen), KRF, V) mot 10 (FRP, SP, UAVH, H (3 – Fardal, Lohne og Andersen))
stemmer.

Vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

PS 44/18 Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 Plan ID 201705
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Vedderheia
B21 Plan ID 201705, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Vedderheia
B21 Plan ID 201705, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B21 Plan ID 201705, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

PS 45/18 Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. Plan ID 201702
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Rådmannen la frem tillegg til sin innstilling i møtet:
Tillegg til § 10. 1. avsnitt avslutningsvis forutsatt at tiltaket godkjennes av Verneområdestyret.
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag:
Bestemmelsene om rekkefølgekrav endres, slik at det overlates til verneområdestyret å avgjøre
plassering og størrelse inntil 15-20 meter av offentlig brygge, samt at rekkefølgekrav ansees
innfridd, dersom verneområdestyre ikke gir sin tilslutning til at det skal bygges brygge.
Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag:
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens endringsforslag lagt frem i møtet satt opp mot endringsforslag knyttet til
rekkefølgekrav fra FRP. FRP sitt endringsforslag vedtatt med 7 mot 2 (AP) stemmer.
 Endringsforslag fra FRP knyttet til utrigger vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer.
 Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer.
Innstilling til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Bestemmelsene om rekkefølgekrav endres, slik at det overlates til verneområdestyret å avgjøre
plassering og størrelse inntil 15-20 meter av offentlig brygge, samt at rekkefølgekrav ansees
innfridd, dersom verneområdestyre ikke gir sin tilslutning til at det skal bygges brygge.
Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene.
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Bestemmelsene om rekkefølgekrav endres, slik at det overlates til verneområdestyret å avgjøre plassering og
størrelse inntil 15-20 meter av offentlig brygge, samt at rekkefølgekrav ansees innfridd, dersom
verneområdestyre ikke gir sin tilslutning til at det skal bygges brygge.

Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene.
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag til innstillingen om bestemmelsen om rekkefølgekrav:
Reguleringsbestemmelse paragraf 10, første avsnitt endres til:
Brygge og fortøyningsbolter for allmenheten i landskapsvernområdet skal være oppført før det gis
byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet. Plassering av bryggeareal skal ligge innenfor
rød sirkel i vedlagt bilde. Kaifront begrenses til maks 15-20 meter. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at
verneområdestyret gir tillatelse til brygga. Endelig plassering og utforming avklares gjennom søknaden til
verneområdestyret, og kommunen som har myndighet etter plan og bygningsloven. Dersom
verneområdestyret motsetter seg oppføring av brygge, anses rekkefølgekravet for å være oppfylt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Endringsforslag fra FRP vedtatt med 16 (V, KRF, H, FRP, MDG) mot 11 stemmer
Øvrige punkter i plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 15 (V, KRF, H, FRP) mot 12
stemmer.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Reguleringsbestemmelse paragraf 10, første avsnitt endres til:
Brygge og fortøyningsbolter for allmenheten i landskapsvernområdet skal være oppført før det gis
byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet. Plassering av bryggeareal skal ligge innenfor
rød sirkel i vedlagt bilde. Kaifront begrenses til maks 15-20 meter. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at

verneområdestyret gir tillatelse til brygga. Endelig plassering og utforming avklares gjennom søknaden til
verneområdestyret, og kommunen som har myndighet etter plan og bygningsloven. Dersom
verneområdestyret motsetter seg oppføring av brygge, anses rekkefølgekravet for å være oppfylt.
Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene.
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen

FO 6/18 Interpellasjon til ordføreren - Interessekonflikter i skjærgården
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Repr. Kjær (SV) leste opp interpellasjon:
Kysten i Søgne som på resten av Sørlandet er presset fra mange hold. Naturen og særlig sjøfugl presses.
Mellom folk som ferdes i Søgneskjærgården er det også interesse- motsetninger. Noen har sjøen som en del av
sin næringsutøvelse.
Andre trekker til sjøen med sine fritidssysler for å nyte fred og ro. En tredje gruppe ønsker fart og spenning
ved motorsport der vannscooter er spesielt utfordrende. Landskapsvernområdet er derfor et svært viktig tiltak
med sine egne vernebestemmelser om f.eks forurensende støy.
Større trafikk på sjøen med stadig høyere hastighet øker faren for alvorlige ulykker til sjøs. Dessverre er det
lite som tyder på at evne til hensynsfull ferdsel og godt sjømannskap har sammenheng med mye hestekrefter
og mange knop. Oppheving av "vannscooter forbudet" for et år siden økte etter SVs mening utfordringene.
Hva mener ordføreren kommunen kan gjøre for å redusere disse konfliktene i Søgneskjærgården?

Ordfører Hilde (AP) svarte:

Stortinget vedtok våren 2017 å oppheve den sentrale vannscooterforskriften.
Vannscooter skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.
Sak om oppheving av forskriften var på høring våren 2017 og Søgne kommune støttet ikke opp om
denne opphevelsen i sin høringsuttalelse til nasjonal myndighet. Saken ble lagt fram for
formannskapet og kommunestyret som fattet følgende vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter
Søgne kommune mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter

Søgne kommune har vært i dialog med nabokommuner med sikte på å etablere felles regler for
regionen. Lillesand og Kristiansand har vedtatt at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker å innføre
spesielle forskrifter/regulering for vannscootertrafikk og viser til gjeldene forskrift om
fartsbegrensning som tilstrekkelig regulering.
Bakgrunnen for vedtakene er erfaringene etter en sesong med frislipp som viser at lovlig
vannscooterkjøring trolig ikke er et stort problem. Her er det antagelig ulike oppfatninger. Blant
annet er det ennå noe usikkert hvorvidt denne kjøringen påvirker sjøfuglbestanden negativt eller
ikke.
Kommunene har mulighet til å innføre restriksjoner på følgende måte:
 Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til å gi lokale forskrifter med
fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet
og hensyn til badende. Kommunen har ikke hjemmel til å vedta at lokale fartsbegrensninger
kun skal gjelde for vannscootere.
 Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av
hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.
Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter.
For det første kan slik regulering kun skal skje for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig
forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Videre stiller havne- og farvannsloven §§ 14 og 42
som ytterligere vilkår at ett eller flere av de nevnte hensyn gjør denne reguleringen påkrevd. I dette
ligger at kommunene må foreta en konkret fagvurdering, hvor hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig
forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv må veies opp mot hensynet til dem som reguleringen
retter seg mot eller særlig berører.
I Søgne er det i lokal forskrift innført fartsbegrensninger i Høllefjorden og Ny-Hellesund samt
Lundeelva. Videre er 5 knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær
som er synlige over vannflaten i tidsrommet 1. mai – 31. august
Det fremmes en sak i neste møte i formannskapet som gjelder disse forholdene.

FO 7/18 Interpellasjon til kommunestyret 26.04.18 - Regelverket for reparasjon
av skorstein / pipe

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2018
Behandling:
Repr. Daland (FRP) leste opp følgende interpellasjon:
Ordfører. Vi har nettopp vært igjennom en kald vinter. Mange eldre hus bruker vedfyring som
oppvarmingskilde. I noen tilfeller sprekker pipeløpene pga for eksempelvis hard fyring, noe som gjør det
uforsvarlig å fyre videre i ovnen. Da må det snarlige utbedringer av pipeløpet til, for at ikke huseier skal
risikere å fryse ihjel.
Et eksempel kan eksemplifiseres for min egen del. Jeg bor i et dårlig isolert hus fra 1950.
Hovedkilden min for oppvarming er ovnsfyring med ved, supplert med strøm.
Vi har mange boliger i kommunen, som er i tilsvarende situasjon.
Vi har i kommunen opplevd mange strømbrudd i vinter.
Dersom jeg hadde fått sprekk i min pipe, hadde jeg snarest kontaktet kvalifisert firma, for å utbedre
skaden. Tilbakemeldingene jeg har fått fra sertifiserte aktører, er at det først må søkes etter plan og
bygningslovens paragraf 20, med opp til 12 ukers saksbehandlingstid hos offentlige. Dette kan i
verste tenkte tilfelle, medføre at mennesker fryser ihjel.
Tilbakemeldingene jeg samtidig har fått fra flere aktører, er at utbedring skjer umiddelbart, og at søknad
skjer i etterkant. Med andre ord lovbrudd etter hva jeg oppfatter.
Stemmer det ordfører- at det ikke er åpninger via dagens nasjonale og lokale regler, for at huseier
kan få en kvalifisert aktør til å fikse dette umiddelbart, og at nødvendig søknad/dokumentasjon sendes inn i
ettertid?
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske installasjoner er søknadspliktige tiltak etter pbl. § 201 bokstav f. og § 20-2 første ledd. I forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 27.4, er det
presisert at skorstein / ”pipe” er omfattet av begrepet ”bygningsteknisk installasjon”.
Det er gitt unntak fra søknadsplikten for "mindre tiltak i eksisterende byggverk", jf. § 20-5 første ledd bokstav
d. Hva som er mindre tiltak i eksisterende byggverk er definert i byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-1 første
ledd bokstav d.
I henhold til bestemmelsen er "reparasjon av bygningstekniske installasjoner" unntatt. Med reparasjon menes
arbeid som er nødvendig for å istandsette en installasjon slik at den kan fungere som før, men hvor det er
gjort en viktig avgrensning mot oppgradering eller endring av selve installasjonen.
Dette innebærer at reparasjon (f.eks. reparasjon av murpuss, sette inn røykrør (fra ildsted til pipe) og pusse
rundt røykrøret, skifte av feieluke e.l.) av skorstein er unntatt fra søknadsplikt, mens endringsarbeider (f.eks. i
form av montering / installasjon av nytt innvendig røykrør eller bruk av glidestøp i eksisterende pipeløp)
fremdeles er søknadspliktig med krav om ansvarsrett.
Kommunen kan etter pbl. § 23-1 vurdere å gjøre unntak fra krav om ansvarsrett der dette er klart unødvendig.
Det vil blant annet kunne vurderes å gjøre unntak fra krav om ansvarsrett for prosjektering for patenterte
(pre aksepterte) løsninger samt at utførende også er søker.
Kommunen kan i medhold av pbl. § 20-5 første ledd bokstav g. unnta andre mindre tiltak som ikke er nevnt
eller som i mindre grad avviker fra forutsetningene for unntak nevnt i SAK10 § 4-1. Denne unntakshjemmelen
kan likevel ikke benyttes som unntak for søknadsplikt for endringsarbeider på skorstein/pipe.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 28.03.2017, fastslått at man ikke
kan unnta rehabilitering av pipe i medhold av pbl. § 20-5 første ledd bokstav g. Det anses derfor ikke å finnes
løsninger i dagens nasjonale eller lokale regler for å kunne unnta slik arbeider fra søknadsplikt.

I henhold til pbl § 21-7 første ledd, skal en søknad behandles av kommunen innen 12 uker, dersom ikke annet
følger av andre og tredje ledd. Andre ledd sier at en fullstendig søknad skal behandles innen tre uker. Videre
at dersom kommunen ikke har avgjort søknaden inne disse tre ukene, regnes tillatelsen som gitt.
For at en søknad skal oppfylle vilkårene i andre ledd, må den være komplett, og uttalelse fra andre
myndigheter skal ikke være nødvendig. For å få godkjent en søknad om rehabilitering av pipe, kreves en
relativt enkel søknad, og normalt vil ikke en slik søknad være avhengig av uttalelse fra andre myndigheter. Er
det snakk om en fredet bolig, vil Fylkeskonservator måtte uttale seg.
Med andre ord bør det være fullt mulig å få en slik søknad avgjort i løpet av tre uker.
Kommunen har siste året hatt en gjennomsnittlig behandlingstid på slike saker på 12,5 dager.

