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Av 27 representanter var 26 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen vara møtte for
Kristin Soltveit Upsal (AP).
Møtet ble annonsert i budstikka 22. august.
Sakskartet datert 22. august 2018, omhandlet politisk sak 74/18 til og med politisk sak 82/18 samt to
interpellasjoner, FO 8/18 og FO 9/18. I tillegg leste Bernt Daland opp interpellasjon knyttet til sak
PS 163/18 behandlet i plan- og miljøutvalget 29.08.18. Interpellasjonen ble levert etter fristen og
besvares i neste møte.
Endringer i saksliste:
PS 80/18 Bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen behandlet etter PS
82/18.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 74/18 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.18.

PS 75/18 Referatsaker kommunestyret 22. august 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll formannskapet – 22.08.2018
PS 69/18 Referatsaker formannskapet 22.08.18
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen «KIMO» og RS 31/18
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen
«KIMO»
Repr. Terkelsen fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes for vurdering i forbindelse med nye Kristiansand.
Utsettelsesforslaget falt med 4 (FRP, H, SV) mot 5 (AP,V, KRF) stemmer.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om at Søgne kommune melder seg inn i «KIMO»

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering med følgende endringer/merknader:
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen «KIMO» og RS 31/18
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen
«KIMO»
Søgne kommune melder seg inn i «KIMO»

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
RS 22/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen "KIMO" –
mailkorrespondanse og RS 23/18 Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde
seg inn i organisasjonen "KIMO"

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
RS 24/18 Status handlingsplan Region Kristiansand pr. 15.08.18
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering med følgende endringer:
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen «KIMO» og RS 31/18
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen
«KIMO»
Søgne kommune melder seg inn i «KIMO».

RS 22/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen "
KIMO " - mailkorrespondanse 2017/1757
RS 23/18 Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg
inn i organisasjonen " KIMO " 2017/1757
RS 24/18 Status handlingsplan Region Kristiansand pr. 15.08.18 2018/1667
PS 76/18 Fritak fra verv som 3. varamedlem til plan- og miljøutvalget - Thomas
Frenzel
Rådmannens forslag til vedtak:
Thomas Frenzel fritas fra sitt verv som 3. varamedlem for Høyre til plan- og miljøutvalget ut
valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Thomas Frenzel fritas fra sitt verv som 3. varamedlem for Høyre til plan- og miljøutvalget ut
valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

PS 77/18 Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget - 3. vararepresentant for Høyre
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt 3. varamedlem til plan- og miljøutvalget for Høyre:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt 3. varamedlem til plan- og miljøutvalget for Høyre:….
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget:




Kenneth Gunvald Harbak rykker opp til 3. varamedlem
Linda Anett Arnesen rykker opp til 4. varamedlem
Trond Reitan velges til nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget

Votering:
Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget:




Kenneth Gunvald Harbak rykker opp til 3. varamedlem
Linda Anett Arnesen rykker opp til 4. varamedlem
Trond Reitan velges til nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget

PS 78/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Anderåsen Plan ID 201004.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Anderåsen Plan ID 201004.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Protokolltilførsel fra repr. Reisvoll (H)
Administrasjonen anmodes å søke om en forbedret kryssing i Hølleveien mellom Stokkebrua og
kryss Stauslandsveien.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 (H, FRP) stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble nedstemt.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Høyre og FRP anker saken inn til kommunestyret.
Innstilling:
Rådmannens forslag til innstilling ble nedstemt.
Høyre og FRP anker saken inn til kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Det ble ikke fattet vedtak i saken under plan- og miljøutvalgets behandling 29.08.18. Høyre og FRP anket
saken inn til kommunestyret.
Repr. Daland (H) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Anderåsen
Plan ID 201004.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004 sendes tilbake til plan- og miljøutvalget med sikte på å få
frem en trafikksikker kryssing av Hølleveien
Protokolltilførsel fra repr. Reisvoll (H)
Administrasjonen anmodes å søke om en forbedret kryssing i Hølleveien mellom Stokkebrua og kryss
Stauslandsveien.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Arbeiderpartiets forslag til vedtak vedtatt med 14 (AP (8 (ordførers dobbeltstemme)), V (1 –
Pettersen), KRF, SV, MDG) mot 13 (FRP, SP, H, V (1-Hellum))
 FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004 sendes tilbake til plan- og miljøutvalget med sikte på å
få frem en trafikksikker kryssing av Hølleveien

PS 79/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID
201605

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 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 - 29.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 stemmer.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 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 - 30.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas ikke.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp forslag fra ordfører. Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt
med 15 (FRP, SP, H, KRF) mot 11 (AP, SV, MDG, V)

Vedtak:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 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 80/18 Bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til
vedtak i Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert
14.06.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til vedtak i
Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert 14.06.18.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Formannskapet støtter ikke høringsforslaget slik det fremkommer i saken.
Trafikkveksten i de senere år har vært bortimot null, og samtidig har Kristiansand blitt kåret til Norges beste
sykkelby. Behovet for radikale skattetiltak fremstår derfor som unødvendige. Dette må ligge til grunn når
lokale myndigheter forhandler med staten.
Økt beskatning gjennom bompenger er ikke et aktuelt virkemiddel, og utgjør en uønsket byrde for folks
privatøkonomi, og spesielt for regionens næringsliv. Det vises til at samferdselsministeren offentlig flere
ganger har slått fast at bompenger ikke er nødvendig for å få til en byvekstavtale.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for omarbeidelse, hvor det tas utgangspunkt i «0-alternativet». Det
legges til grunn at ny Ytre Ringvei får høyere prioritet enn Gartnerløkkaprosjektet.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.
Repr. Andersen (H) fremmet endringsforslag:
Som rådmannens med følgende endringer
•
Ingen økning i satser
•
Maks 40 passeringer pr. mnd
•
25% rabatt for alle kjøretøyer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslag fra FRP falt med 1 (FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer
 Ap sitt forslag vedtatt med 5 (AP, SV, KRF) mot 4 (H, FRP, V)
 Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Det ble først foretatt en prøveavstemning som ble gjort gjeldende.

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret støtter ikke høringsforslaget slik det fremkommer i saken.
Trafikkveksten i de senere år har vært bortimot null, og samtidig har Kristiansand blitt kåret til Norges beste
sykkelby. Behovet for radikale skattetiltak fremstår derfor som unødvendige. Dette må ligge til grunn når
lokale myndigheter forhandler med staten.
Økt beskatning gjennom bompenger er ikke et aktuelt virkemiddel, og utgjør en uønsket byrde for folks
privatøkonomi, og spesielt for regionens næringsliv. Det vises til at samferdselsministeren offentlig flere
ganger har slått fast at bompenger ikke er nødvendig for å få til en byvekstavtale.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for omarbeidelse, hvor det tas utgangspunkt i «0-alternativet». Det
legges til grunn at ny Ytre Ringvei får høyere prioritet enn Gartnerløkkaprosjektet.
Repr. Egeli (Ap) fremmet forslag:
Kommunestyret i Søgne har følgende uttalelse til Byvekstavtalen i Kristiansandsområdet.
Vi vil
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ha en tidligere innsats på å bedre kollektivtilbudet, slik at buss oppleves som et reelt alternativ til bil
før bompengene økes i omfang og takst.
ha en forpliktende avtale lokalt for fremtidig by og areal-utnyttelse i Kristiansandsregionen.
Byutviklingen skal være i tråd med kollektivaksene og uten byspredning.
at antall parkeringsplasser på gatenivå skal reduseres nå, tilsvarende antall parkeringsplasser bygd i
nyere parkeringshus i Kvadraturen.
ha tydelige svar fra staten på hva den kan tilby Kristiansandsregionen i en byvekstavtale.
Kristiansand bør be om at saken utsettes, og at det er en forutsetning at vilkårene for Kristiansand
blir likelydende med avtalen de fire store byene har inngått med staten og som innebærer 50% statlig
finansiering av den totale byvekstavtalen.
Utsettelsen innebærer at eksisterende bompolitikk for Kristiansandsregionen videreføres inntil
forholdet er klarlagt.

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Som rådmannens med følgende tillegg:
 Det vurderes en løsning med rabattordning hvor innbyggere kan søke og få innvilget en
forhåndsbestemt rabatt etter fastsatte vilkår, for eksempel inntekt, barn i barnehage eller skole
innenfor bomringen, mangel på alternative transportmuligheter, mangel på lademuligheter for elbil
osv.


Det vurderes en ordning der biler med minst to personer får 50% rabatt per passering, gitt at tekniske
løsninger og personvernregelverket tillater dette

Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Som rådmannens med følgende endringer
•
Ingen økning i satser
•
Maks 40 passeringer pr. mnd
•
25% rabatt for alle kjøretøyer på abonnement
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag likelydende forslag rådmannens forslag:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til vedtak i
Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert 14.06.18.
Votering:
Det først foretatt en prøveavstemning, som ble gjort gjeldende.
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 6 (FRP, SP) mot 20 stemmer
 AP sitt forslag ble votert over punktvis:
o Punkt 1 vedtatt med 19 (AP, V, KRF, H (5), SV, MDG) mot 7 stemmer (FRP, SP, H (1Strandvik))
o Punkt 2 falt med 12 (AP, KRF (2 – Sæther og Kleivset), H (1-Strandvik), SV, MDG) mot 14
(V, KRF (1), H (5), FRP, SP) stemmer
o Punkt 3 vedtatt 15 (AP,V, KRF, H (1-Lohne), MDG, SV) mot 11 ( H (5), FRP, SP) stemmer
o Punkt 4 enstemmig vedtatt
o Punkt 5 vedtatt med 19 (AP, V, KRF, H (5), MDG, SV) mot 7 stemmer (FRP, SP, H (1Strandvik))
o Punkt 6 vedtatt med 19 (AP, V, KRF, H (5), SV, MDG) mot 7 stemmer (FRP, SP, H (1Strandvik))
 MDG sitt forslag falt med 2 (SP, MDG) 24 stemmer
 Høyre sitt forslag falt med 6 (H (5), KRF (1- Elle) mot 20 (V, KRF (2), H (1-Strandvik), SP, FRP,
MDG, SV, AP)
 SV sitt forslag falt med 1 (SV) mot 25 stemmer

Vedtak:
Kommunestyret i Søgne har følgende uttalelse til Byvekstavtalen i Kristiansandsområdet.
Vi vil
1.
2.
3.
4.

5.

ha en tidligere innsats på å bedre kollektivtilbudet, slik at buss oppleves som et reelt alternativ til bil
før bompengene økes i omfang og takst.
at antall parkeringsplasser på gatenivå skal reduseres nå, tilsvarende antall parkeringsplasser bygd i
nyere parkeringshus i Kvadraturen.
ha tydelige svar fra staten på hva den kan tilby Kristiansandsregionen i en byvekstavtale.
Kristiansand bør be om at saken utsettes, og at det er en forutsetning at vilkårene for Kristiansand
blir likelydende med avtalen de fire store byene har inngått med staten og som innebærer 50% statlig
finansiering av den totale byvekstavtalen.
Utsettelsen innebærer at eksisterende bompolitikk for Kristiansandsregionen videreføres inntil
forholdet er klarlagt.

PS 81/18 «Nye Lindesnes» medlemskap i Region Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra
01.01.2020. Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.

Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i
Region Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke
medlemskap i Region Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region
Kristiansand fra 01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra
01.01.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell
utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra 01.01.2020.
Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i Region
Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke medlemskap i Region
Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region Kristiansand fra
01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra 01.01.2020 vil «Nye
Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell utarbeides gjeldene fra dette
tidspunktet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 1 (SP) stemme.

Vedtak:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra 01.01.2020.
Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i Region
Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke medlemskap i Region
Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region Kristiansand fra
01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra 01.01.2020 vil «Nye
Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell utarbeides gjeldene fra dette
tidspunktet

PS 82/18 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret
30.08.18

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:


Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i fellesnemnda og «prosjektet valg- og honorarkomité».



Varaordfører Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet i «prosjektgruppe for symboler - Nye
Kristiansand»



Repr. Kjær (SV) orienterte om arbeidet i «prosjekt - nærdemokrati og innbyggerinvolvering»



Repr. Egeli (AP) orienterte om arbeidet i «partssammensatt utvalg»



Rådmann Høyer Holum orienterte om det administrative arbeidet i forbindelse med
kommunesammenslåing

FO 8/18 Interpellasjon om selvkost - E-postkorrespondanse med foreløpig svar
Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Bernt Daland (FRP) leste følgende interpellasjon:
ref f.eks oppslag på bsnett: http://www.bsnett.no/nyheter/fikk-ikke-medhold-hosdepartementet/
cbbrff!Z9Ok3svVwsL3FBI9RvW8cQ/
Ordfører.
Grindlands sak har vært omdiskutert i vår kommune tidligere, og det er henviset til de vedtatte utregninger
for selvkost.
Heldigvis har Søgne kommune, nedjustert sine gebyrer betydelig, vedr oppmåling for 2018 ref
rådmannens kommentar:
Det har på bakgrunn av den pågående kommunereform vært naturlig å drøfte gebyr og
gebyrprinsipper med Kristiansand kommune. Dette har resultert i at det foreslås noen enkelte
endringer i retning av et gebyrregulativ likt Kristiansands, slik dette var i 2017. F.eks settes
timeprissatsen, som representerer arbeid i felt, med landmålingsutstyr, bormaskin, grensebolter, transport
osv., til kr 1.300 som er tilsvarende i Kristiansand.
Slik jeg forstår selvkost- er dette er begrep som brukes for hva det koster kommunen å produsere den
tjenesten som tilbys til innbyggerne.
Kan ordfører gi en forklaring på om selvkostprinsippet/ utregningene også tar med seg de
oppgavene som kommunen utfører på eget initiativ/ etter pålegg fra høyere myndighet?
Sagt med andre ord: er bl annet grindland sin sak, likestilt med andre offentlige saker innenfor
arealenheten- når selvkostprinsippet gjør seg gjeldende?
Ber også ordfører gi et svar på om selvkostregnskapet innenfor planavdelingen utregnes med alle de

planer som utføres herfra- inkl kommunens egne planer?
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Selvkost og selvkostbegrepet:
Adgangen for kommunen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter
knyttet til de respektive tjenestene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for de generelle
retningslinjene, dvs. de faglige anbefalingene for hvordan selvkost skal beregnes.
Søgne kommune støtter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets utarbeidede nye retningslinjer
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, gjeldende f.o.m. 2015.

Definisjon:
 Selvkost er den totale kostnadsøkningen som en kommune har ved å produsere tjenesten.
 Kommunen skal kunne få tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved produksjon av tjenesten,
samt bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved dette.
 En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon.
 Selvkost skal være uavhengig av hvordan tjenesteproduksjonen faktisk har blitt finansiert.
Søgne, Songdalen og Kristiansand, samt mer enn 250 andre kommuner, benytter konsulentfirmaet EnviDan
Momentum AS til å utfører analyse, etterkalkyle og budsjettering av selvkostgrunnlaget med utgangspunkt i
kommunens sakstypeinndeling slik den fremkommer i gebyrregulativet.
Sagt med litt enklere ord: Kommunen skal kun få dekket de merutgiftene den enkelte søknad innenfor
selvkostområdet koster kommunen. Kommunen har derfor over tid ikke lov til å tjene penger på å ta inn
saksbehandlings gebyrer og lignende på selvkostområdet.
Interpellantens spørsmål:
1.
Kan ordfører gi en forklaring på om selvkostprinsippet eller utregningene også tar med seg de oppgavene
som kommunen utfører på eget initiativ eller etter pålegg fra høyere myndighet?
Svar:
Dersom interpellanten i sitt spørsmål søker svar på om kommunen tar seg selvkostbaserte gebyr for andre
typer tjenester enn de som er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter, og som er knyttet til de
respektive satser i gebyrregulativet, er svaret nei.
2.
Er bl.a. Grindlands sak likestilt med andre offentlige saker innenfor arealenheten når selvkostprinsippet gjør
seg gjeldende?
Svar:
Grindlands sak er likestilt med andre tilsvarende saker. Det har også fylkesmannen og departementet
bekreftet.
3.
Det ønskes også et svar på om selvkostregnskapet innenfor planavdelingen utregnes med alle de planer som
utføres herfra, inkludert kommunens egne planer.
Svar:
Gebyrinnkreving etter selvkostprinsippet ved planavdelingen benyttes kun for behandling av
reguleringsplaner. Kostnader ved kommuneplan, kommunedelplaner og områdeplaner, som det i denne
sammenheng antas at det siktes til med begrepet kommunens egne planer, dekkes ikke av selvkostprinsippet.

FO 9/18 Interpellasjon om utslipp i Sygna

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.08.2018
Behandling:
Interpellasjon fra Yngvar Monstad (MDG Søgne), Bernt Ludvig Daland (FrP Søgne),
Espen Halvorsen (KrF Songdalen), Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (MDG Songdalen), lest av
Monstad (MDG):
Kjære ordfører,
denne sommeren har elva vår igjen vært rammet av hyppige kloakkutslipp grunnet uforutsette hendelser på
pumpestasjoner i Songdalen. Utslippene er til stor sjenanse for innbyggere og tilreisende som bruker
badestedene i elva, på Høllesanden og på Årossanden, og utgjør et økonomisk tap for driverne av Åros Motell
Camping og kolonialbutikken i Høllen. I tillegg utgjør de betydelig fare for livet i elva på sommerstid når
vannføringen er marginal.
Det er mange som legger ned mye tid i å kultivere elva, spesielt Elveeierlaget, Søgne JFF og Songdalen JFF,
men også mange frivillige privatpersoner. Målet har vært å bringe fiskebestanden tilbake til gamle høyder, og
arbeidet har gitt resultater – sesongen 2017 ble det tatt opp over 400 laks og ørret. Dette er resultatet av
tusenvis av dugnadstimer. Dessverre kan ett enkelt utslipp på feil tidspunkt ta livet av tre års yngel og smolt
og sette arbeidet tilbake flere år. Så langt i år har vi hatt fire utslipp, og konsekvensene for livet i elva er
fortsatt under utredning. Ser vi tilbake på de siste fem år, har det minst vært syv utslipp som har skapt
avisoverskrifter:
- 13. august 2014: ukjent mengde (Toftelandsveien, eies av Songdalen)
- 5. juni 2016: 50m3 (Birkelid, Songdalen)
- 1. august 2016: 600m3 (Linnegrøvan, Søgne)
- 27. mai 2018: ukjent mengde (Farvannet, Songdalen)
- 30. mai 2018: ukjent mengde (Møllebekken, Songdalen)
- 5. juni 2018: 75m3 (Birdelid, Songdalen)
- 28. juni 2018: 120m3 (Birkelid, Songdalen)
I Søgnes Plan- og miljøutvalgsmøte 13. juni ble det stilt spørsmål til administrasjonen rundt situasjonen. Der
ble det redegjort for at kommunikasjonsrutinene mellom Songdalen kommune og Agder Energi nå var endret
for å unngå liknende situasjoner ved planlagt strømutfall. Dessverre viser det seg at det er vanskelig å
gradere seg mot kloakkutslipp, ettersom planlagte strømutfall bare er en av grunnene til den rekken av utslipp
vi har sett de siste årene.
Vi ønsker å ta grep om dersom det finnes løsninger, men her må vi ha litt hjelp av administrasjonen. Vi retter
derfor følgende spørsmål til ordfører:
Vil ordføreren be om en utredning fra rådmannen om mulige tiltak og eventuelle kostnader knyttet til økt
beredskap for kommunens pumpestasjoner som har overløp til elva?
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Utslippene de vises til er utslipp i fra pumpestasjoner i både Søgne og Songdalen. Alle utslippene har vært til
samme elv, men ansvaret for driften av hver enkelt pumpestasjon tilligger kommunen hvor pumpestasjonen er
plassert. Søgne kommunestyres påvirkningsmulighet vil derfor være avgrenset til å gjelde de pumpestasjoner
som er plassert i Søgne kommune.
Årsakene til nevnte utslipp har vært:
13. august 2014 – Søgne : Statens Vegvesen la om hovedledningene for vann og avløp fra Songdalen. Ved
omlegging av avløpsledning ble det i siste fase ikke mulig å håndtere mengden da det kom mye regn som
overbelastet avløpsnettet.
5. juni 2016 - Songdalen: Brudd i hovedavløpsledningen fra Songdalen. Det finnes bare en ledning mellom
pumpestasjonene, og for å kunne håndtere bruddet måtte avløpsvannet omdirigeres til Søgneelva via
nødoverløp mens reparasjon pågikk.

1. august 2016 - Søgne: Svikt på tekniske styringsinnretninger som måler vannstanden i pumpestasjonen.
Dette er blitt utbedret med andre og bedre egnet styringsapparater.
27. mai 2018 - Songdalen: Brudd i innløpsventil (spindel som knakk), kun en pumpe som gikk. Pumpe nr. 2
ble tilstoppet av en fille og dermed gikk stasjonen i overløp til Søgneelva inntil pumpen ble fikset.
30. mai 2018 - Songdalen: Reparasjon av innløpsventil, full pumpestans grunnet evakuering av sump.
Nødvendig grunnet HMS og fare for oversvømmelse av maskinrom på pumpestasjonen. Sugebiler holdt det
mest unna.
5. juni - Songdalen: Strømstans som ikke ble korrekt varslet og derfor heller ikke mulig å gjøre nødvendige
tiltak.
28. juni - Songdalen: Akutt strømstans grunnet uforutsett havari på bryter i trafo. På tross av forsikringer om
at det varslede arbeidet ikke skulle berøre pumpestasjonen skjedde det uforutsette hendelser som førte til
pumpestans med overløp til Søgneelva.
Alle pumpestasjonene hvor det har vært utslipp er godkjente med nødoverløp til elva. Hensikten med
nødoverløp på avløpsnettet er å hindre at avløpsvann kommer i retur til abonnenter ved utilsiktede hendelser.
Søgne kommune jobber kontinuerlig med å sikre en best mulig drift av avløpsnettet. Dette arbeidet har over
tid medført en reduksjon i utslipp fra nødoverløp og i 2016 var utslippet under 0,5% av total avløpsmengde.
Etter utslippet 1.august 2016 ble det iverksatt tiltak med styring/overvåkning på pumpestasjoner så som
logiske alarmer (alarm til vakt når pumpestasjon ikke gir en tilbakemelding etter en gitt tid), radarmåler
istedenfor trykktransmittere, mulighet for nødstrøm og for å by-passe pumpestasjoner ved brann, hærverk etc.
I økonomiplanen er det lagt inn midler i 2018 til å bygge om flere pumpestasjoner for nødstrømkjøring og det
er bevilget penger og i 2019 til å kjøpe inn mobilt nødstrømsaggregat. Videre blir bemanningen styrket med
en ekstra rørlegger på renseanlegget.
Fylkesmannen har varslet tilsyn med Høllen Renseanlegg og avløpsnettet i Søgne og Songdalen kommuner.
Ordføreren mener det er naturlig å vurdere ytterligere opptrapping av tiltak når rapporten for tilsynet
foreligger og i forbindelse med høstens økonomiplanarbeid.
Ordføreren vil be administrasjonen fortsette å ha en god dialog med Songdalen kommune for å medvirke til
at også Songdalen investerer i nødvendige nødstrømsløsninger og har gode varslingsrutiner ved fremtidige
strømstanser i tilknytning til de utsatte pumpestasjonene i Songdalen.

