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Før åpning av møtet ble det vist tre animasjonsfilmer laget av Lorena Hamiti, Judith Danielsen,
Martin Karlsen, Vilde Kvamme og Marie Stenersen (elever ved kulturskolen).
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentant.
Ingen merknader til innkalling eller sakskart datert 16. mai 2018. Sakskartet omfattet PS 46-56/18.
Sak PS 56/18 enstemmig vedtatt utsatt til neste møte da godkjenning av årsregnskap må være
behandlet før årsmelding kan vedtas
Repr. Bernt Daland (FRP) stilte spørsmål til innkallingen – kjenner ordfører til status i sak knyttet til
rekkefølgekrav for fortau i forbindelse reguleringsplan for Søgne videregående skole?
Ordfører Hilde (AP): Sak blir satt på sakskartet i neste møte i plan- og miljøutvalget og vil komme
tilbake til spørsmålet i neste møte.
Innbyggerspørsmål i forkant av behandlingen av saker:
Spørsmål ved Peder Johan Pedersen (Naturvernforbundet):
Søgne kommune ved ordføreren – spørsmål til offentlig spørretid:
Det er nå over 4 år siden Naturvernforbundet hadde møte med ordfører, varaordfører og
miljøvernleder i Søgne om et beskyttelsesområde for hummer i kommunen. Vårt initiativ ble tatt imot
på en svært positiv måte og kort etter forelå et enstemmig politisk vedtak i formannskapet om å
starte arbeidet.
Nå ber vi om politisk påtrykk.
Hva er årsaken til at dette arbeidet har stoppet opp?
På hvilke måter kan ordføreren bidra til at kommunens klare løfter kan bli innfridd snarest mulig?
Svar ved ordfører Hilde (AP):
Formannskapet i Søgne vedtok 10.06.2015 – sak 2015/1893 - at administrasjonen skal utrede mulige
fredningsområder for hummer i Søgne. Prosessen har munnet ut i forslag om opprette slikt
bevaringsområde innenfor et definert område som omfatter Høllefjorden og Torvefjorden. Forslaget
ble 16.12.2016 sendt Havforskningsinstituttet for faglig vurdering.
02.03.17 forelå svaret fra Havforskningsinstituttet som mener at det foreslåtte området vil kunne
styrke hummerbestanden samt at området er lovende mtp torsk.
På grunn av ressurssituasjonen og kompleksitet har saken tatt noe tid.
Status pr nå er at administrasjonen er i ferd med å sende saken ut på lokal høring.
Dernest vil saken gå til politisk behandling hvor det må tas stilling til om kommunen vil gå videre til
Fiskeridirektoratet med administrasjonens forslag om fredning.
Ordfører vil følge opp saken og sette denne på sakskartet til politisk behandling når denne er
ferdigbehandlet av administrasjonen.

Spørsmål ved Per Svein Liland:
Hvor mye har det kostet Søgne Kommune, begge dommene fra mobbedommen til varslerdommen,
forlik i varslersak, fredssamtaler i Lyngdal og København, advokatutgifter og andre utgifter til både
undersøkelser og granskinger de siste 5 til 6 årene?
Svar ved Ordfører Astrid Hilde (AP):
Det er ingen tvil om at Søgne kommune de siste årene har hatt noen krevende saker som har medført
en merbelastning for kommunens ansatte, innbyggere og politikere. Konfliktene har vært en
merbelastning både økonomisk, omdømmemessig og på andre måter.
Totalt sett har kommunen brukt kr 3 944 770 kr, men da er ikke totalbeløpet i forlikssaken fra
november 2016 tatt med i dette beløpet på grunn av taushetsplikt rundt deler av innholdet i forliket
med Anne Thommassen. Beløpet er uten moms da kommunen har krav på momsrefusjon.
En nærmere spesifisering av utgiftene ble gitt i svaret lest i møtet.
Habilitet
PS 53/18 Agder Energi- ny viljeserklæring - Ordfører Hilde (AP) inhabil da hun har permisjon fra
sitt arbeidsforhold i Agder Energi og fratrådte møtet. Varaordfører ledet møtet under behandling av
saken.
PS 52/18 Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616.
Repr. Johansen(AP) erklært inhabil i saken da hun er nabo til planen. Ingen vararepresentant møtte.
26 representanter til stede under behandlingen.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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rådgiver
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PS 46/18 Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyret 26.04.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.04.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) er blitt gjort oppmerksom på følgende feil i protokollen (i kursiv)
Side 6 i protokollen:
 «Det ble vedtatt med 25 mot 1 (Uavh.) stemme å sette forslagene opp mot hverandre». Riktig
antall skal være 26 mot 1.
Side 13 i protokollen:
 Partitilhørighet for Grethe Alver Jacobsen endres fra AP til H.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.04.18 med merknader fremkommet i møte
24.05.18.

PS 47/18 Referatsaker kommunestyret 24.05.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
RS 17/18 Invitasjon til å opprette årets Kommunekomite - TV-aksjonen 2018

Vedtak:
Følgende medlemmer enstemmig valgt til kommunekomite - TV-aksjonen 2018:
 Astrid Hilde (AP)
 Aslaug Bakke (AP)
 Torfinn Kleivset (KRF)
 Oskar Lohne (H)
 Tom Jørgensen (FRP)
Øvrige referatsaker ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 14/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over
kommunens vedtak i sak om ekspropriasjon til gjennomføring av
detaljregulering 2017/1971
RS 15/18 Sak vedrørende ekspropriasjon av arealer på GB 16/312 avsluttes
2017/3622
RS 16/18 Informasjon vedr. avvikling av kommunale heimevernsnemnder 2017 Behandling i Søgne kommunestyre 2015/2555
RS 17/18 Invitasjon til å opprette årets Kommunekomite - TV-aksjonen 2018
2018/765
RS 18/18 Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018 - PS 54/18 Tilbakemelding
på sak nr. PS 4/18 2018/50
PS 48/18 Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant - Jan
Stubstad
Rådmannens forslag til vedtak:


Jan Stubstad innvilges permisjon fra sitt verv i kommunestyret ut valgperioden, det vil si
31.12.19.



1. vararepresentant for Høyre trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige
vararepresentanter rykker opp en plass.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Jan Stubstad innvilges permisjon fra sitt verv i kommunestyret ut valgperioden, det vil si 31.12.19.



1. vararepresentant for Høyre trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige vararepresentanter
rykker opp en plass.

PS 49/18 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak kom ved en feil ikke med i saksfremlegget under punktet
Rådmannens forslag til vedtak. Jon Wergeland, kommunalsjef, redegjorde og fremmet forslag slik:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

PS 50/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten

Rådmannens forslag til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Leder Eikeland (FrP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.
Votering: Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Repr. Bakke (AP) fremmet protokolltilførsel:
Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende arbeid med tiltak og lavterskeltilbud til familier med
behov for dette.
Barn som nå ikke får dette tilbud fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og få den
nødvendige hjelp der.

For å gjøre dette mulig vil AP fremme et forslag om å bevilge penger til 50% stilling til familievern og 50%
til barnevernet for forebygging.

Votering
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og Songdalen
tas til orientering.
Formannskapet i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det har vært en
god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen for Søgne og
Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende arbeidsoppgaver.
Formannskapet ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i
barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Formannskapet ønsker å sende saken til kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Presentasjon ved Heidi Salvesen, fung. nestleder i barneverntjenesten i forkant av behandlingen. Salvesen og
leder av barneverntjenesten Monica Brunner svarte på spørsmål fra medlemmene.
Repr. Bakke (AP) fremmet protokolltilførsel:
Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende arbeid med tiltak og lavterskeltilbud til familier med
behov for dette.
Barn som nå ikke får dette tilbud fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og få den
nødvendige hjelp der.
For å gjøre dette mulig vil AP fremme et forslag om å bevilge penger til 50% stilling til familievern og 50%
til barnevernet for forebygging
Formannskapets innstillig (formannskapet endres til kommunestyret og setningen «Formannskapet ønsker å
sende saken til kommunestyret» strykes) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og Songdalen
tas til orientering.
Kommunestyret i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det har vært en
god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen for Søgne og
Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende arbeidsoppgaver.
Kommunestyret ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i
barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.

PS 51/18 Sluttbehandling - detaljregulering for Kleplandsveien, 1, 3, 5, 7 og 9 Plan ID 201608
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på
kote 35,5 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims
på kote 35,5 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på
kote 38,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk. På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak (beplantning)
eller solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates
inntil 3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller
solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og
installasjoner på tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter bestemmelse
1.1.8 skal etableres i et omfang på 1kW installert effekt per boenhet, eventuelt begrenset av
tilgjengelig takareal.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:

1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på
kote 41,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 4 (FRP, H) mot 5 (AP, MDG, KRF) stemmer


Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG. MDG sitt forslag vedtatt med 8 mot 1
(KRF) stemme.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på
kote 38,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk. På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak (beplantning)
eller solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates
inntil 3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller
solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og
installasjoner på tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter bestemmelse
1.1.8 skal etableres i et omfang på 1kW installert effekt per boenhet, eventuelt begrenset av
tilgjengelig takareal.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
3. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på kote 38,7
meter.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet materialbruk.
På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak (beplantning) eller
solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates inntil 3,5 m
over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på
taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på tak skal
trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på
1kW installert effekt per boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans
Repr. Elle (KRF) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
3. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på kote
35,5 meter.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Bentsen Lieng (SP) fremmet forslag:
Senterpartiet ønsker at det ikke bygges høyere enn 4 etasjer som er den samme normen i Kristiansand.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på kote 38,7
meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet materialbruk.
På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak (beplantning) eller
solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates inntil 3,5 m
over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på
taket i inntil 1,5 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på tak skal
trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på
1kW installert effekt per boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.
Votering:

Det ble først gjennomført prøveavstemning.
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SP sitt forslag fikk 2 (SP og H (1- Fardal) stemmer
 FRP sitt forslag fikk 7 (FRP – 2 (H Løchen og Andersen) stemmer
 KRF sitt forslag fikk 8 (KRF, V- (1- Pettersen), SV, SP, H (2 (Fardal og Strandvik) stemmer
 MDG sitt forslag fikk 15 stemmer (SV, MDG, AP, V(1- Berge), H (4 – Løchen, Andersen, Lohne og
Reisvoll)
 Plan- og miljøutvalgets innstilling fikk 3 stemmer (FRP (3-Terkelsen, Jørgensen, Daland)
Realitetsvotering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SP sitt forslag falt 2 (SP og H (1- Fardal) mot 25 (V, KRF, H (5), FRP, SV, MDG, AP) stemmer
 FRP sitt forslag falt 7 (FRP – 2 (H Løchen og Andersen) mot 20 (V, KRF, H (4), SP, MDG, SV, AP)
stemmer
 MDG sitt forslag satt opp KRF sitt forslag. MDG sitt forslag vedtatt 19 stemmer (MDG, AP, V(1Berge), H (4 – Løchen Andersen, Lohne og Reisvoll,) FRP) mot 8 (KRF, V- (1- Pettersen), SV, SP, H
(2 (Fardal og Strandvik) stemmer
 Plan- og miljøutvalgets innstilling ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims på kote 38,7
meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet materialbruk.
På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak (beplantning) eller
solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates inntil 3,5 m
over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på
taket i inntil 1,5 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på tak skal
trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims. Solenergianlegg etter bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på
1kW installert effekt per boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.

PS 52/18 Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 Plan ID 201616
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616 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 - 23.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616 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 Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Repr. Johansen (AP) erklært inhabil i saken da hun bor i Nygårshaven. Ingen vararepresentant møtte. 26
representanter til stede under behandlingen.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 53/18 Agder Energi- ny viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med anbefalingen fra
arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) erklært inhabil da hun har permisjon fra sitt arbeidsforhold i Agder Energi og fratrådte
møtet. Ingen vara møtte og varaordfører ledet møtet under behandling av saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med
anbefalingen fra arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) inhabil da hun har permisjon fra sitt arbeidsforhold i Agder Energi og fratrådte møtet.
Ingen vara møtte og varaordfører ledet møtet under behandling av saken.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med
anbefalingen fra arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

PS 54/18 Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - Cafe
Verftet Ny Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640
Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommune gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00
alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00
utendørs til T Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya,
4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres
og skal være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved
enkelt anledning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.

Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.
Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fremmet felles forslag:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 24.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs og kl. 13.00 – 23.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Votering:
Forslaget fra Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fikk to stemmer: Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP).
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.
Repr. Sæther (KrF) fremmet forslag:

Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 24.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs og kl. 13.00 – 23.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot forslaget fra KRF. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt til med 22
(V, H, FRP, MDG, SV, AP (7)) mot 5 (KRF, AP (1-Upsal Soltveit), SP)

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.

PS 55/18 Saksfremlegg Melding om vedtak sak 12/18 - Årsrapport og
årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2017 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2017 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.

PS 56/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsmelding 2017.
Protokolltilførsel fra repr. Langenes (H)
Endringsforslag – årsmelding 2017
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Votering:
Punkt 1. i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalget valgte å ikke votere over punkt 2. og 3.

Innstilling:
Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindre forbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Leder Eikeland (FrP) fremmet fellesforslag:
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Endringsforslag – årsmelding 2017, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har
gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag satt opp mot Rådmannens forslag, punkt 3. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over om bakgrunn for forslaget skulle følge saken. Dette ble vedtatt mot en stemme, Repr.
Lohne (H).

Leder Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi

Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling
Votering:

Vedtatt mot en stemme, Repr Lohne (H)
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort
det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i
forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsregnskapet og årsmeldingen og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Repr. Berge (V) fremmet protokolltilførsel:

Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier i
kommunen. Pengene tas av disposisjonsfondet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole på til
sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Saken enstemmig vedtatt utsatt til neste møte da godkjenning av årsregnskap må være behandlet før

årsmelding kan vedtas.

