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Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) var representert ved leder Siri Heimdal Knudsen.
Besøk av kulturskolen ved møtets oppstart:
Tomine Flo Gausdal Berge (sang), Ronja Bjørnestad (dans) og Lilly Tomine Pettersen (dans).
Kl. 17:30 – 19:00

Dialogmøte omkring Regionplan Agder 2030.
v/ Prosjektleder for Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, og leder av
fellesnemda for Agder fylkeskommune, Terje Damman.

Kl. 19:00 -

Behandling av oppsatte saker.

Ingen endring i oppsatt saksliste.
Habilitet
 87/18 Sluttbehandling – Detaljregulering for Åsafjellet vest
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Reitan (H) tiltrådte møtet.


88/18 Sluttbehandling – Detaljregulering for Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa Stokkelandskogen
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. § 6, 1.
ledd a. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
 PS 89/18 Sluttbehandling – Detaljregulering for Kossevigheia 2
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Monstad (MDG) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. §
6, 1. ledd a. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
 PS 93/18 Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommer i fredet område Ny-Hellesund
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmann Kim Høyer Holum, jmf Fv.l. § 6, 2. ledd da han er venn
med en av søkerne. Rådmannen ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Kommunalsjef oppvekst, Jon
Wergeland, tiltrådte møtet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Øvrebø (AP) jmf Fv.l. § 6.2 da han har eierinteresser i
området. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i budstikka 19.09.2018.
Sakskartet datert 20. september 2018, omhandlet politisk sak 83/18 til og med politisk sak 94/18.

Interpellasjon fra repr. Daland (FRP) knyttet til PS 163/18 behandlet i plan- og miljøutvalget
29.08.18 ble trukket tilbake.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 27.09.2018

Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver
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PS 83/18 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 30.08.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 30.08.18

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018

Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 30.08.18.

PS 84/18 Referatsaker - kommunestyret 27.09.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 25/18 Bispevisitas i Finsland - Greipstad og Søgne 2019 2018/2382
PS 85/18 Saksfremlegg søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Soltveit
Upsal
Rådmannens forslag til vedtak:
Kristin Soltveit Upsal fritas fra sine politiske fra 27.09.18 og ut valgperioden, det vil si 31.12.19

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Kommunestyret vedtok å lukke møtet grunnet personlig forhold med hjemmel i kommuneloven §31.2 jfr Fv.l.
§13.1, Off.l. §13, 1.

Vedtak:
Kristin Soltveit Upsal fritas fra sine politiske verv fra 27.09.18 og ut valgperioden, det vil si 31.12.19.

PS 86/18 Opprykk og suppleringsvalg - kommunestyret og tjenesteutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at fritakssøknad til Kristin Soltvedt Upsal (AP) innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for
resten av valgperioden, det vil si til og med 31.12.19:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Magne Haugland trer inn som fast medlem av
kommunestyret for Kristin Soltvedt Upsal. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.



Tjenesteutvalget
Som fast medlem av tjenesteutvalget velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av
tjenesteutvalget:
……………

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at fritakssøknad til Kristin Soltvedt Upsal (AP) innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for resten av
valgperioden, det vil si til og med 31.12.19:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Magne Haugland trer inn som fast medlem av kommunestyret
for Kristin Soltvedt Upsal. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.



Tjenesteutvalget
Som fast medlem av tjenesteutvalget velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av
tjenesteutvalget:
……………

Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Som fast medlem av tjenesteutvalget velges Elin Kristensen.
Votering:



Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke valgt varamedlem.
AP sitt forslag (Egeli) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vararepresentant til kommunestyret, Magne Haugland trer inn som fast medlem av kommunestyret
for Kristin Soltvedt Upsal for resten av valgperioden, det vil si til og med 31.12.19. Øvrige
vararepresentanter rykker opp en plass.
Som fast medlem av tjenesteutvalget velges Elin Kristensen.

PS 87/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Åsafjellet vest - Plan ID 201406
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Åsafjellet
vest – Plan ID 201406.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) grunnet Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne forhold.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Reitan (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Åsafjellet
vest – Plan ID 201406.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med kjøresterkt
rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal ved gangvei for bolig og
må ikke komme i konflikt med siktsoner.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 7 mot 2 (AP,MDG)
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Åsafjellet vest – Plan ID 201406.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med
kjøresterkt rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal ved
gangvei for bolig og må ikke komme i konflikt med siktsoner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne forhold.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Reitan (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Åsafjellet vest –
Plan ID 201406.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med kjøresterkt rekkverk og
brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal ved gangvei for bolig og må ikke komme i
konflikt med siktsoner.
Votering:


Plan og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 17 (V, KRF, H, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG)
stemmer.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Åsafjellet
vest – Plan ID 201406.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med kjøresterkt
rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal ved gangvei for bolig og
må ikke komme i konflikt med siktsoner.

PS 88/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa
- Stokkelandsskogen Plan ID 201513
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Fv. 456
(Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Lindås (V) da han er grunneier og part i saken jmf. Fv.l. §
6a Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Fv. 456
(Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.
4. 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 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Fv.
456 (Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. § 6, 1. ledd a.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Fv. 456
(Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Fagleder areal Vibeke Wold Sunde besvarte spørsmål.
Votering:


Plan og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Fv. 456
(Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 89/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID 201218
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 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 - 19.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Monstad (MDG) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. §
6, 1. ledd a. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Utvalget valgte enstemmig repr. Daland (FRP) som midlertidig møteleder. Repr. Daland (FRP) ledet
utvalgets behandling av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
4. 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 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 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 - 27.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Monstad (MDG) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. § 6, 1. ledd
a. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Votering:


Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 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 90/18 Økning av ramme til opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd
Rådmannens forslag til vedtak:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på
bakgrunn av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer
kostbart enn først antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på bakgrunn
av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer kostbart enn først
antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på bakgrunn
av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer kostbart enn først
antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.
Kommunalsjef Oppvekst, Jon Wergeland, besvarte spørsmål.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på
bakgrunn av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer
kostbart enn først antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

PS 91/18 Tilskudd til private barnehager i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

PS 92/18 Egenbetaling i SFO for barn med nedsatt funksjonsevne
Rådmannens forslag til vedtak:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som i dag. Foreldrebetalingen reduseres til 50 % av
ordinær SFO-pris for elever på 5. – 10. trinn med virkning fra 01.10.2018.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som i dag. Foreldrebetalingen reduseres til 50 % av
ordinær SFO-pris for elever på 5. – 10. trinn med virkning fra 01.10.2018.

Repr.: Heidi Johansen (AP) fremmet forslag:
1) Kommunen tilbyr SFO til barn med funksjonsnedsettelser som i dag.
2) Foreldrebetalingen bortfaller fra 5. trinn
3) Ordningen trer i kraft fra 01.10.2019
4) Finansieringen av tiltaket innarbeides i budsjett
Forslaget ble trukket
Repr.: Oscar Lohne (H) fremmet forslag. Dette ble senere et fellesforslag fra partiene H, AP, FRP,
KRF, V og SP:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanse avdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med
nedsatt funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

Votering:
Fellesforslaget fra repr.: Oscar Lohne (H) ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Fellesforslaget fra repr.: Oscar Lohne (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak/innstilling:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanse avdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med
nedsatt funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen på
Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med nedsatt
funksjonsevne.

Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen på
Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med nedsatt
funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.
Kommunalsjef Oppvekst, Jon Wergeland, besvarte spørsmål.
Ordfører Hilde (AP) fremmet tilleggsforslag:
Administrasjonen kommer tilbake til formannskapet med finansieringsforslag i tertialrapporten.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen på
Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med nedsatt
funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.
Administrasjonen kommer tilbake til formannskapet finansieringsforslag i tertialrapporten.

PS 93/18 Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommer i fredet område
Ny- Hellesund
Økonomisjefens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i NyHellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at
Kommunestyret ikke har innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser
til Kristiansand kommune som heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at

spørsmålet tas opp igjen generelt når eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune
vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Brev fra advokat John Atle Bentsen, til saken ettersendt 10. september. Arkivreferanse - 39233/2018
10/4317.
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken da han er venn med en av søkerne, og det er økonomisjefen som
fremmet saken for politisk behandling.
Til behandling forelå forslag fra økonomisjefen:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund
som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret ikke har
innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand kommune som
heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp igjen generelt når
eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund som
er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 (FRP,
SV) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i NyHellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret
ikke har innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand
kommune som heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp
igjen generelt når eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Øvrebø (AP) jmf Fv.l. § 6.2 da han har eierinteresser i området.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmann Kim Høyer Holum jf Fv.l. § 6.2 grunnet vennskap med søker.
Rådmannen ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Kommunalsjef oppvekst, Jon Wergeland, tiltrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund
som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret ikke har
innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand kommune som

heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp igjen generelt når
eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.
Rådgiver Maren Fossdal besvarte spørsmål.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund som
er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:
Fellesnemnda i Nye Kristiansand anmodes om å vurdere opprettelsen av et eget kommunalt restaureringsfond
for bygninger med høy historisk verdi.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Dersom det blir innvilget fritak for eiendomsskatt i fredet område i Ny- Hellesund bør det også innbefatte alle
hus i hele kommunen som er over 100 år.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag (Terkelsen) satt opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling vedtatt med 20 mot 6 (FRP, SV) stemmer.
 Tilleggsforslag fra MDG (Monstad) ble vedtatt med 14 mot 12 (AP, FRP) stemmer.
 Forslag fra SP (Lieng) falt bort ettersom FRP sitt forslag ikke fikk flertall. Forslaget ble ikke stemt
over.

Vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i NyHellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret
ikke har innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand
kommune som heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp
igjen generelt når eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.
Fellesnemnda i Nye Kristiansand anmodes om å vurdere opprettelsen av et eget kommunalt
restaureringsfond for bygninger med høy historisk verdi.

PS 94/18 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret
27.09.18

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.09.2018
Behandling:



Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i fellesnemda.
Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/



Repr. Berge (V) orienterte om arbeidet i «Prosjekt - nærdemokrati og innbyggerinvolvering».



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



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



Informasjonssak ved repr. Lieng (SP).



Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret ber fellesnemda og om at Søgnes utvikling, vekst og kommunenes innbyggere
prioriteres i perioden frem til den nye kommunen er på plass. Det er viktig for Søgnes utvikling at det
bygges flere boliger sentrumsnært, samtidig som at hele kommunen skal tas i bruk.
Kommunestyret i Søgne vil på det sterkeste fraråde Kristiansand kommune om fortsatt prioritering av
kommunale midler inn i kunstsilo- prosjektet. Kommunestyret i Søgne mener det vil være viktigere å
prioritere omsorg og oppvekst, samt en sterk reduksjon av eiendomsskatten fremfor kommunale
midler til kunstsiloen.
Forslaget fra repr. Eikeland (FRP) ble avvist i henhold til reglement for Søgne kommunestyre § 9 Endring av saksliste. «Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse
hvis møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette».
Ordfører avviste saken ettersom det kun var informasjon om status som var oppsatt på sakskartet.

