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RS 4/19 Melding om vedtak sak 40/18 – Rapport – Undersøkelse/ granskning av påstander om
kritikkverdige forhold
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken, jf. Fvl. § 6,
1.ledd a. Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil, og fratrådte møtet. Det tiltrådte ingen
vararepresentant, og saken ble behandlet med 26 representanter.
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmann Kim Høyer Holum da han regnes som part i saken, jf.
Fvl. § 6, 1.ledd a. Rådmannen ble enstemmig erklært inhabil, og fratrådte møtet. Kommunalsjef Tofte
tiltrådte møtet.
Repr. Berge (V) ble enstemmig valgt som møteleder, jf kommuneloven § 32.4



PS 9/19 Sluttbehandling – detaljregulering rådhusveien 36 og 38
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) da hun regnes som part i saken, jmf fvl.
§ 6,1.ledd a. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Vararepresentant Øvrebø (AP) tiltrådte møtet.

Av 27 representanter var 27 tilstede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Budstikka 23.01.2019.
Sakskart datert 24.01.2019 omhandlet politisk sak 1/19 til og med politisk sak 10/19.
For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 31.01.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver
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PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 13.12.2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Repr. Lohne (H) bemerket at tabellen i vedtak i PS 129/18 Vurdering av idrettens handlingsprogram
endres i henhold til vedtaket.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 13.12.2018.

PS 2/19 Referatsaker kommunestyret 31.01.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
RS 4/19 Melding om vedtak sak 40/18 – Rapport – Undersøkelse/ granskning av påstander om
kritikkverdige forhold
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken, jf. Fvl. § 6,
1.ledd a. Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil, og fratrådte møtet. Det tiltrådte ingen
vararepresentant, og saken ble behandlet med 26 representanter.
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmann Kim Høyer Holum da han regnes som part i saken, jf.
Fvl. § 6, 1.ledd a. Rådmannen ble enstemmig erklært inhabil, og fratrådte møtet. Kommunalsjef
Tofte tiltrådte møtet.
Repr. Berge (V) ble enstemmig valgt som møteleder, jf kommuneloven § 32.4
Etter debatten og før avstemming i PS 2/19 Referatsaker kommunestyret 31.01.2019, fremmet repr.
Lohne (H) et ønske om å ta opp RS 1/19 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og
Agder politidistrikt for perioden 2018-2019 på nytt.
Ønsket ble votert over, men falt med 9 (FRP, SP, H:Andersen, Reisvoll, Langenes) mot 18 stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 1/19 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Agder
politidistrikt for perioden 2018 - 2019 2005/3294
RS 2/19 Oppfølging fra eiermøtet i Agder Energi 30.11.18 2016/2243
RS 3/19 Melding om vedtak sak 41/18 - Praksis for lukking av et politisk møte
2018/1227
RS 4/19 Melding om vedtak sak 40/18 - Rapport - Undersøkelse/granskning av
påstander om kritikkverdige forhold 2018/1227
PS 3/19 Valg av varamedlem i menighetsrådet - ut valgperioden, DVs 31.12.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem til fellesrådet (menighetsrådet) velges: ……………………

Saksprotokoll i Valgnemnda - 31.01.2019

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem til fellesrådet (menighetsrådet) velges: ……………………
Repr. () fremmet forslag:
Votering:

Innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgnemnda:
Som nytt varamedlem til fellesrådet (menighetsrådet) velges: Sigrun Sæther
Votering:
Innstilling fra valgnemnda ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt varamedlem til fellesrådet (menighetsrådet) velges: Sigrun Sæther

PS 4/19 Suppleringsvalg - Arbeiderpartiets varamedlem til kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….

Saksprotokoll i Valgstyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Jarle Johan Valsvik.
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Grethe Rirud.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Jarle Johan Valsvik.
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Grethe Rirud.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgstyret:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:: Jarle Johan Valsvik
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Grethe Rirud
Votering:

Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Jarle Johan Valsvik
Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Grethe Rirud

PS 5/19 Utvidelse og presisering av fellesnemdas fullmakter
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgnekommunestyret vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av
avtaler på vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler på vegne
av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler på
vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler
på vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler på
vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

PS 6/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Åros barnehage - Plan ID 201803
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
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 Åros
barnehage – Plan ID 201803.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
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. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 7/19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs
Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny gangog sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny gangog sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket 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:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny
gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny gangog sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 mot 2 (SV, SP) stemmer.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny
gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

PS 8/19 Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID
201707
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i bestemmelsene:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på eiendommen.
Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser supleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal eksisterende
avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet viser.
Rådmannen fremmet tilleggsforslag:
Punkt 1.1.2 i bestemmelsene endres til:
«det tillates 1 enebolig på eiendom med GB 12/7. I tillegg tillates 1 sekundærleilighet med
maksimalt 60m2 bruksareal.»
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag til endring i bestemmelsen fra FRP satt opp mot rådmannens tilleggsforslag
Rådmannens forslag til vedtak med vedtatt endringer
Tilleggsforslag fra AP
Forslaget fra FRP satt opp mot rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Innstilling:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i bestemmelsene:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på
eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om antall
boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser supleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal eksisterende
avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet viser.
1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i bestemmelsene:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på eiendommen.
Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser suppleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal eksisterende
avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet viser.
3. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m.

Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 25 mot 2 (SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på
eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om antall
boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser suppleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal eksisterende
avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet viser.
1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m.

PS 9/19 Sluttbehandling - detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID
201613
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser. Plankartet justeres i tråd
med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. FRP (Daland) fremmet forslag:
utbyggers forslag. Planen vedtas slik den er innsendt med maks cotehøyde 54,0.

Repr. FRP (Daland) trekker forslaget.
Repr. FRP (Daland) fremmet forslag:
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket, dvs. maks
gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 % av taket.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 falt med 4 (AP, MDG, KRF) mot 5 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket, dvs.
maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 % av
taket.
1. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) da hun regnes som part i saken, jmf fvl. §
6,1.ledd a. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. Vararepresentant
Øvrebø (AP) tiltrådte møtet under behandling av saken.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
2. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket, dvs. maks
gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 % av taket.

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

Repr. Elle (KRF) fremmet rådmannens forslag:
5. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
 Innstilling fra plan- og miljøutvalget satt opp mot forslag fra KRF
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 14 (FRP, SP, H, uavh, V) mot 13 (KRF,
AP, SV, MDG) stemmer.
Vedtak:
1. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket, dvs.
maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 % av
taket.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
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Repr. Bakke (AP) tiltrådte møtet.


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



Repr. Egeli (AP) orienterte om arbeidet i partssammensatt utvalg og arbeidsutvalget for

trepartssamarbeid i den nye kommunen.


Repr. Eikeland (FRP) stilte spørsmål vedr eiendomsskatt i nye Kristiansand.
Ordfører Hilde besvarte.



Repr. Berge (V) bad om å få en orientering fra administrasjonen når det gjelder økt arbeidsbelastning
i forbindelse med kommunesammenslåing.
Rådmannen orienterte.



Repr. Berge (V) bad om å få en orientering fra direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog,
Torbjørn Urfjell, vedr idrettsetaten i den nye kommunen.
Ordfører foreslo at direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog også redegjør for kultursektoren
generelt, og spesielt med tanke på bruk av kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.



