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Varaordfører Egel Terkelsen (FRP) ledet møtet i ordførers fravær fra kl 17:30 til kl. 18:30.
KBR v/ brannsjef Jan Røilid gav en orientering om brannsikkerhet under behandling av PS 97/18
Vurdering av makshøyder på Tangvall.

Habilitet



PS 99/18 Daglig ledelse av Søgne frivilligsentral i 2019
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Johansen (AP) da hun fungerer i stillingen som leder
av Søgne frivilligsentral under leders fødselspermisjon. Representanten ble erklært inhabil og
fratrådte møtet.



PS 105/18 Kostnadsramme – Granskning av påstander
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken jmf
Fvl. § 6,1.ledd a. Ordføreren ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av saken.



PS 106/18 Kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Eikeland (FRP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd,
andre særegne forhold. Repr. ble erklært inhabil (17 mot 10 stemmer) og fratrådte møtet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvold (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre
særegne forhold. Repr. ble enstemmig erklært habil.

Endringer i saksliste
FO 10/18 Interpellasjon om lønnspolitikk i Søgne kommune og FO 11/18 Interpellasjon om teinefiske
ble behandlet før PS 95/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2018.
Av 27 representanter var 26 til stede inkludert møtende vararepresentanter ved møtets begynnelse.
Ordfører tiltrådte møtet ved behandling av PS 97/18 Vurdering av makshøyder på Tangvall.
Møtet ble annonsert i budstikka 25.10.2018.
Sakskartet datert 18.10. 2018 omhandlet politisk sak 95/18 til og med politisk sak 106/18 samt to
interpellasjoner, FO 10/18 og FO 11/18. Interpellasjonene ble ettersendt 24.10.2018.
Statens vegvesen og Vest Agder fylkeskommune inviterte til et åpent informasjonsmøte om E18/E39
Gartnerløkka – Kolsdalen kl 16:30, før oppstart av ordinært kommunestyremøte. Informasjonsmøtet
ble ikke streamet.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 25.10.2018
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver
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PS 95/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 27.09.2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018

U.off

Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 27.09.2018.

PS 96/18 Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre
behandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Egel Terkelsen (Frp) forslag vedtatt mot en stemme (Per Kjær, SV).
Vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Bevaringstiden settes til 20 år.
Votering:
 Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Formannskapets innstilling punkt 2 satt opp mot opp mot MDG sitt forslag punkt 2.
Formannskapets innstilling punkt 2 vedtatt med 16 mot 10 (AP, SV, MDG, SP) stemmer.

Vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre
behandling.
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.

PS 97/18 Vurdering av makshøyder på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte
maks antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

2. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende
høyder i Kommunedelplan for Tangvall.
3. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte
maks antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

5. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende
høyder i Kommunedelplan for Tangvall.
6. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.

Habilitetsvurdering:
Habilitetsvurdering av representantene Torfinn Kleivset (Krf) og Per Kjær (SV).

Begge representanter ble funnet habile.

Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og
soltimer for naboer.
(soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)
2.

Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og der
det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet.
Skal det bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal
det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol
og dagslys.
Repr. Jack Andersen (H) fremmet tilleggsforslag:
Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold til de
signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som
omsøkt.
Repr. Bjørn Egeli (AP) Protokolltilførsel:
Sentralt på Tangvall bør det ikke bygges høyhus utover 6 etasjer.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Egel Terkelsens forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Jack Andersens tilleggsforslag ble deretter votert over.
Egel Terkelsen (Frp) forslag vedtatt med syv stemmer (AP, V, H, Frp)
Rådmannens forslag fikk to stemmer (Torfinn Kleivset, Krf og Per Kjær, SV)
Jack Andersen (H) tilleggsforslag vedtatt mot 3 stemmer (Arild Berge,V , Torfinn Kleivset, Krf,
Per Kjær, SV).
Innstilling til Kommunestyret:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og
soltimer for naboer.
(soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)
2.

Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og der
det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet.

Skal det bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal
det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol
og dagslys.
Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold til de
signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som
omsøkt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Saksbehandler Åse Vatne Førsvoll presenterte 3D modell for høybygg på Tangvall.
KBR v/ brannsjef Jan Røilid gav en orientering om brannsikkerhet ved å bygge i høyden.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
2. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og
soltimer for naboer. (soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)
3. Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og der det
ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet. Skal det bygges tett må byggene være så lave at
kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal det bygges høyt må byggene stå så langt fra
hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol og dagslys.
Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold til de
signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som
omsøkt.
Protokolltilførsel fra AP (repr. Lunde):
Sentralt på Tangvall bør det ikke bygges høyhus utover 6 etasjer.
Repr. Monstad (MDG) fremmet rådmannens forslag slik det fremstår i saksfremlegget:

For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte maks
antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

7. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende
høyder i Kommunedelplan for Tangvall.
8. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Maks høyde Tangvall sentrum bør holdes på 6 etasjer.
Votering:
 Forslag fra SP falt med 16 (V:Berge, KRF, H:Løchen, Andersen, Reitan, Reisvoll, Strandvik, FRP,
SV, MDG) mot 11 (AP, V:Pettersen, H:Fardal, SP) stemmer.
 Innstilling fra formannskapet satt opp mot rådmannens forslag foreslått fra MDG.
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 21 mot 6 (MDG, KRF, V: Pettersen, SV)

Vedtak:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover
dagslys og soltimer for naboer. (soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF
Byggforsk.)
2. Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og
der det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet. Skal det bygges tett må byggene
være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal det bygges høyt må byggene
stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol og dagslys.

Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold
til de signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne
ferdig som omsøkt.

PS 98/18 Endret samarbeidsavtale - ny betalingsmodell prosjekt TELMA
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for
øvrig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.
Votering:
 Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.

PS 99/18 Daglig ledelse av Søgne frivilligsentral i 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Johansen (AP) da hun fungerer i stillingen som leder av Søgne
frivilligsentral under leders fødselspermisjon. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Votering:
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 100/18 Samarbeidsavtale - Felles Personvernombud med Kristiansand og
Songdalen kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.
Votering:
 Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.

PS 101/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger
som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av april
2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger
som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av april
2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.
Votering:
 Innstilling fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens
anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen
av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og

oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

PS 102/18 2. tertialrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt
inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket
gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen
og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke
via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill.
kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.
Innstilling:
Eldrerådet tar 2. tertialrapport 2018 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 09.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar 2. tertialrapport 2018 til orientering

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 09.10.2018
Behandling:
Fellesforslag:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2018 til orientering.
Ber Rådmannen eller den han delegerer til orienterer ved fremtidige tilsvarende saker.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2018 til orientering. Ber Rådmannen eller den han
delegerer til orienterer ved fremtidige tilsvarende saker.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.10.2018
Behandling:
Repr.: Oscar Lohne (H) bemerket at protokoll fra Eldrerådets og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes behandling av sak PS 54/18 2. tertialrapport 2018 burde følge saken.

Innstilling til Formannskapet:
2. tertialrapport 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt inn ved
bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket gjeldende fra
1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen og
kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill. kroner.
Økonomisjefen redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt inn ved
bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket gjeldende fra
1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen og
kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.

3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
4. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt
inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket
gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
5. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen
og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke
via premieavviket.
6. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill.
kroner.
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og besvarte spørsmål.
Votering:


Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås
dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med
vedtaket gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på
Vaglen og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra
disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere
5 mill. kroner.

PS 103/18 Høringsuttalelse - videreføring av dagens innkrevingsmodell for
bompenger - samferdselspakke 2
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.
Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
1. Omfanget av planene for utbygging av Gartnerløkka reduseres.
2. Det jobbes videre med annen finansiering enn bompenger, i beste fall full statlig utbygging, samt
en raskere oppstart av ytre ringvei.
3 Dagens bompengeavtale med stortinget utgår i 2019 og det bes om at det igangsettes arbeidet med
fjerning av eksisterende bommer.
Ordfører fremmet tilleggsforslag:
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge. Egel Terkelsen (Frp) forslag, deretter Rådmannens forslag og så
Ordførerens tilleggsforslag.
Egel Terkelsens forslag falt med en stemme (Egel Terkelsen, Frp).
Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer (Egel Terkelsen, Frp og Per Kjær, SV).
Ordfører tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
1. Omfanget av planene for utbygging av Gartnerløkka reduseres.
2. Det jobbes videre med annen finansiering enn bompenger, i beste fall full statlig utbygging, samt
en raskere oppstart av ytre ringvei.
3. Dagens bompengeavtale med stortinget utgår i 2019 og det bes om at det igangsettes arbeidet
med fjerning av eksisterende bommer.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Søgne kommune mener Gartnerløkka-utbyggingen blir for kostbar i forhold til nytteverdien. Vi
støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger, men anbefaler at inntektene
brukes på andre tiltak som kan bedre trafikkavviklingen gjennom sentrumsområdet,
primært kollektivtiltak, samt tiltak som gir økt framkommelighet for syklende.
Tilleggsforslag fra MDG:
Søgne kommune anbefaler at nullutslippskjøretøy kjører kostnadsfritt gjennom bomringen til
andelen passeringer har nådd 20%, etter modell fra Bergen kommune, deretter blir takstene 50%.

Votering:





Forslag fra FRP falt med 21 mot 6 stemmer (FRP, SP)
Forslag fra MDG falt med 25 mot 2 stemmer (MDG, SV)
Tilleggsforslag fra MDG falt med 24 mot 3 stemmer (MDG, AP: Johansen, FRP:Terkelsen)
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer (SP, FRP, SV, MDG)

Vedtak:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.

PS 104/18 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret
25.10.2018

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018

Behandling:


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



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

PS 105/18 Kostnadsramme - Granskning av påstander
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.
Habilitetsvurdering:
Ordfører Astrid Hilde fratrådte møtet og varaordfører Egel Terkelsen ledet møtet.
Vedtak: Ordfører Astrid Hilde ble enstemmig erklært inhabil.
Varaordfører ledet møtet.
Vararepresentant Knut Henriksen (AP) tiltrådte møtet.
Repr. Bjørn Egeli (Ap) fremmet forslag:
Formannskapet tar saken til orientering, og videresender denne til Kommunestyret for behandling.
Votering:
Bjørn Egeli (Ap) sitt forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med seks stemmer (V, H, Frp, Krf, SV)
Bjørn Egeli (AP) forslag falt med tre stemmer (AP).
Ap anket saken inn for Kommunestyret i møtet, jfr Reglementets § 18 pkt. 1.
Vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.

.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken, jmf Fvl. §
6,1.ledd a.
Votering:
Ordføreren ble erklært inhabil med 25 mot 2 (FRP: Daland, Sløgedal) stemmer. Ordføreren fratrådte
møtet. Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av saken.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og besvarte spørsmål.
Repr. Øvrebø (AP) fremmet forslag:
Arbeiderpartiet oppfatter at Kluge har bekreftet at behandlingen av de sakene som dannet
utgangspunkt for granskningen er korrekt håndtert av kontrollutvalget og ordfører. Ref. Revisjonens
informasjon til kommunestyret.
Det bevilges ikke ytterligere tilleggsbevilgning.
Votering:
 Innstilling fra formannskapet satt opp mot forslag fra AP.
Formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 12 (AP, SV, MDG, H: Strandvik, SP, KRF:
Sæther) stemmer.
Vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar
sentral administrasjon.

PS 106/18 Kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60 for kr. 8,0mill.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 7,6mill.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Møtet ble lukket i henhold til kommuneloven § 31.5, jmf Off.l § 23.1 og Fv.l. 13.1, 2.alt.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Eikeland (FRP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre
særegne forhold. Repr. ble erklært inhabil (17 mot 10 stemmer) og fratrådte møtet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvold (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold. Repr. ble enstemmig erklært habil.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60 for kr. 8,0mill.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 7,6mill.
Rådmannen korrigerte forslag til vedtak i møtet:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60 for kr. 7,6 mill.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 8,0 mill.
Votering:
 Rådmannens korrigerte forslag til vedtak ble vedtatt med 26 mot 1 (SP) stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr. 60 for kr. 7,6 mill.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 8,0 mill.

FO 10/18 Interpellasjon om lønnspolitikk i Søgne kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Interpellasjon fra Yngvar Monstad (MDG):
Gjennom media har vi blitt gjort oppmerksom på deler av utfallet av årets lønnsoppgjør i kommunen. Jeg
ønsker i den forbindelse å stille noen spørsmål rundt prioriteringene som ble gjort. Lønnsveksten innenfor
KS-området lå i snitt på 2,7%, mens Søgnes ledergruppe endte opp med 6,4% i gjennomsnitt. Gjennom
kommentarer gitt til media har rådmannen gjort rede for at det er den ekstra arbeidsbelastningen i
kommunesammenslåingen som er hovedårsaken til lønnstilleggene, samt at det er sterkt ønskelig at alle i
ledergruppa fortsetter gjennom den krevende prosessen.
Til dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål:

1) Hvorfor har rådmannen valgt å gi påskjønnelse for periodevist merarbeid som permanent
lønnsøkning, og ikke i form av engangsutbetalinger som overtids- eller bonusordninger?

2) Har rådmannen rådført seg med påtroppende rådmann i Nye Kristiansand for å få vurdert
hvilke konsekvenser dette vil få i arbeidet med lønnsharmonisering i den nye kommunen?
3) Har rådmannen vurdert hvilken signaleffekt en slik lønnsfordeling kan få nedover i
organisasjonen, og i befolkningen forøvrig?
Fungerende ordfører Egel Terkelsen svarte:
Svar på interpellasjon om lønnspolitikk i Søgne kommune.
En er nå godt i gang med Sørlandets største sammenslåingsprosess – en prosess som prosjektlederen har
beskrevet som å skifte hjul på en buss i fart. Denne prosessen er spennende, men samtidig krevende og den
har naturlig nok vært med å prege prioriteringene i årets lønnsforhandlinger.
Dette kommer tydelig frem i de drøftingene som administrasjonen har hatt med de tillitsvalgte. Der har man
blitt enige om å prioritere de ansatte som gjør en ekstra innsats i forbindelse med kommunereformen, samt å
sikre at man beholder ansatte gjennom den prosessen man nå er inne i. En var også enige om å prioritere
avdelingsledersjiktet samt å rette opp i skjevheter internt i egen kommune, slik at man først og fremst står
igjen med lønnsharmonisering mellom kommunene, når den prosessen starter opp.
Bakgrunnen for fokuset på faren for å miste ansatte er blandt annet at Risiko og sårbarhetsanalysene (ROS)
viser at dette er et sentralt risikomoment som en må håndtere for å sikre en forsvarlig gjennomføring av
sammenslåingsprosessen, samtidig som man skal opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne. I forbindelse
med ROS-analysene ble det diskutert i rådmannsgruppa om man skulle etablere felles ordninger for å sikre at
man beholdt nøkkelpersonale. En diskuterte i denne sammenheng bruk av bonuser, men kom frem at det ikke
var ønskelig, men at hver enkelte kommune måtte vurdere hvilke tiltak som passet i forhold til den situasjonen
man sto oppe i.
Søgne kommune har særdeles mange flinke ansatte som er attraktive på arbeidsmarkedet og kommunen har
allerede mistet dyktige medarbeidere i forbindelse med kommunereformen. Dette har blant annet medført at
vi per dags dato sliter med å holde fristene som er i forhold til byggesaksbehandling med de konsekvensene
dette har for søkerne. I tillegg har dette en økonomisk side for kommune ved at man mister gebyrinntekter.
Dette er alvorlig nok konsekvenser, men allikevel er de små i forhold til de konsekvensen det ville ha for
kommunen om man begynte å miste sentrale personer i ledergruppa i den situasjonen man nå står oppe i.
For å sikre kontinuitet i ledergruppa, samt å kompensere for et betydelig økt arbeidspress fikk ledergruppa
således et lønnsoppgjør som er betydelig høyere enn tidligere år.
Når det gjelder spørsmålet om dette skaper utfordringer for lønnsharmoniseringen i den nye kommunen, så er
status at gjennomsnittslønna for ledergruppa økte fra 932 400 i 2017 til 973 200 i 2018, noe som tilsvarer en
vekst på 4,3 prosent. Vi ligger da noen titusener over Songdalen, men over 200 000 under Kristiansand. I
tillegg har så vidt jeg har forstått Kristiansand et system med fast overtidsbetaling på 4,6 pst av grunnlønn,
gitt at mann jobber minst 60 timer ekstra pr år. Dette har vi ikke i Søgne. Dersom en skulle valgt å benytte
vanlige overtidsordninger, så ville det fort løpe kostnader på opp mot flere hundre tusen kroner pr ansatt
grunnet det høye antall timer som mange nå jobber. Det vil således hverken være Songdalen eller Søgne som
vil legge lista for lønnsharmonisering, men Kristiansand når man slår seg sammen.
Når en gjennomfører lønnsforhandlinger så er det mange forhold som spiller inn og som en skal ta hensyn til,
og rådmannen og hans folk er klar over at ulike profiler sender ulike signaler nedover i organisasjonen og ut
til befolkningen for øvrig. I disse forhandlingene var det som redegjort for en rekke forhold man ønsket å
prioritere, der det som sagt også var viktig poeng å rydde så mye som mulig i skjevheter internt i kommunen
for å forenkle lønnsharmoniseringen i Nye Kristiansand. Dette førte til at forhandlingene endte opp med et
samlet resultat på 3,28 prosent, der spennet var fra i overkant av 1 pst, til nærmer 17 pst.
Det vil helt sikker være ulike meninger om årets profil er riktig når det er et så stort spenn i resultat for den
enkelte, men årets forhandlinger ble slik jeg forstår det gjennomført i tråd med den prioriteringen man var
blitt enige om på forhånd og i en god tone mellom partene. Alle parter gis også full innsikt i det endelige
resultatet før man undertegner protokollene. Alle protokoller ble undertegnet uten brudd.
Til slutt vil jeg legge til at man skal lete lenge etter mer krevende jobber enn det som ledergruppa og de
ansatte nå står opp i. Jeg vil således benytte anledningen til å takke for den enorme innsatsen som bli lagt ned
og si at dere alle virkelig fortjener den lønna dere får. For uten dere så ville man ikke hatt mulighet til å

opprettholde tjenestenivået til innbyggerne i Søgne i dag, samtidig som dere står på for at sammenslåingen av
de tre kommune skal bli vellykket.
Mvh
Egel Terkelsen, Fungerende Ordfører

--- slutt på saksprotokoll ---

FO 11/18 Interpellasjon om teinefiske
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018
Behandling:
Interpellasjon fra Bernt Daland (FRP Søgne) og Tom Jørgensen (FRP Søgne) vedr.
ordføreroppropet i forbindelse med teinefisket knyttet til hummer og krabbefiske.
Interpellasjonen ble lest av Tom Jørgensen (FRP):
Ordfører,
Viser til medieoppslag, hvor Søgnes ordfører ikke ønsket å signere på det oppropet som media
skriver at de fleste kystordførere i agder har samlet seg om.
Vi antar at ordføreroppropet kun er av politisk karakter- og at det ikke er faglig grunnlag for
oppropet.
Vil ordfører sette på sakskartet til neste kstyre, en sak hvor kstyret kan gi et råd til ordfører ifm med
saken.
Da vil Søgnes kstyre sine representanter få mulighet, til å sette seg politisk inn i saken, og gi et råd
til Søgnes ordfører.
Fungerende ordfører Terkelsen (FRP) leste opp svaret fra ordfører Hilde (AP) i hennes
fravær:
Et ordføreropprop er en vanlig måte for ordførere i hele landet å sette saker på dagsorden som den
enkelte ordfører mener er viktig. Formålet med slike opprop er å få støtte fra andre ordførere slik at
de kan få mest mulig blest om problemstillingen i media.
Noen opprop har tema med partipolitisk vinkling, noen tema er regionale og andre nasjonale. Det
kommer til enhver tid flere opprop, gjerne flere ganger pr måned. Ikke alle er relevante for alle
kommuner. Mange har også partipolitiske undertoner. Det kommer så mange opprop at de fleste
heller ikke blir arkivert av ordfører siden de ofte blir betraktet som ren «spam-mail»
Formålet er som sagt å skape blest om en problemstilling ved å få spalteplass i regionale og
nasjonale media. Oppropet om hummer og krabbetegner hadde kort svarfrist og ble sendt til
regionale media kun få dager etter at oppropet ble sendt ut.
Ordfører i Søgne har hatt en restriktiv holdning ifht å støtte slike opprop, blant annet fordi det ikke
er alle opprop som er relevante for Søgne. Mange opprop har dessuten tema som det må antas at det
er noe politisk uenighet om. Siden Søgnes ordfører ikke lengre har et flertall bak seg i
kommunestyret, kan ikke opprop som ikke utvilsomt har flertall i kommunestyret, støttes av ordførerDisse blir ikke signert og heller ikke forelagt politisk behandling siden disse opprop kun henvender

seg til ordførere- ikke andre politikere. Hvis de ikke blir besvart individuelt fra meg, blir de heller
ikke arkivert.
I denne saken var oppropet uklart politisk fundert. I tillegg var oppropet på et faglig område som jeg
politisk ikke kjenner til eller kan nok om. Jeg valgte derfor, gitt den korte tidsfristen å ikke støtte
oppropet.
Siden opprop er en politisk sak, og siden slike opprop normalt sett ikke krever involvering fra
administrasjonen, ble dette oppropet kun behandlet av ordfører. Jeg fant det ikke naturlig å belaste
administrasjonen med merarbeid på slike opprop nå i en krevende kommunereformprosess. Hvis alle
opprop skal til behandling politisk og administrativt vil dette, pga mengde opprop, medføre en
betydelig og uønsket merbelastning på administrasjonen.
Dersom kommunestyret likevel ønsker en sak vedrørende problemstillingen som reises i oppropet
som er nevnt i interpellasjonen, står kommunestyret fritt til å gjøre dette. Det er imidlertid noe sent å
støtte dette konkrete oppropet nå og jeg kan ikke se nytteverdien i å få en sak opp om dette annet enn
en belysning av saksområdet.
Bestemmelsene om teinefiske som er vedtatt sentralt, blir trolig ikke endret så lenge bestemmelsenes
formål bla er å likebehandle Agder med andre områder i landet. Men om man mener Søgne
kommune kan nå frem med endringer her på en eller annen måte, ønskes en sak om dette forholdet
velkommen. I så fall bør Kommunestyret stemme over om de ønsker at administrasjonen skal legge
frem en sak på neste kommunestyremøte eller ikke.
Mvh
Astrid Margrethe Hilde, Ordfører.
Votering:
Forslag om å opprette en politisk sak vedr teinefisket knyttet til hummer og krabbefiske falt med 14 (V,
KRF, AP, SV, MDG) mot 12 stemmer.

