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Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Besøk av kulturskolen ved møtets oppstart:
Tobias Severinsen (sang).
Kl 17:30
Kl 18:00
Kl 18:45

Besøk av Torbjørn Urfjell, direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog i nye
Kristiansand kommune.
Besøk av Per Juell Larsen, lensmann i Søgne og Songdalen.
Behandling av oppsatte saker.

Endringer i saksliste
PS 23/19 ble behandlet før PS 12/19.
Habilitet
 PS 23/19 Salg og reforhandling avtaler – Høllen og Solta båthavn
Det ble reist habilitetsspørsmål med bakgrunn i fvl § 6, 2. ledd, andre særegne forhold, når
det gjelder medlemmer av kommunestyret som har eierinteresser i Høllen og Solta båthavn.
Representantene Gry Aga Stubstad (FRP), Tom Jørgensen (FRP), Egel Terkelsen (FRP), Pål
Henden (AP), Torfinn Kleivset (KRF), Tom Løchen (H) og Roy Fardal (H) ble erklært
inhabil og fratrådte møtet.
Følgende vararepresentanter tiltrådte møtet under behandling av saken: Lise Merete Ekeland
(FRP), Ole Petter Sløgedal (FRP), Magne Charles Nilsen (FRP), Inge Johan Jensen (KRF),
Bodil Langenes (H) og Trond Reitan (H) tiltrådte møtet.
Det møtte ikke vararepresentant for Pål Henden (AP) og Roy Fardal (H).


PS 15/19 Nedleggelse av Tronstadvann interkommunale vannverk IKS
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kjær (SV) og repr. Daland (FRP) med bakgrunn i fvl § 6, 1.
ledd bokstav e, da de er henholdsvis medlem og varamedlem for representantskapet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Lohne (H) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e da han er
styremedlem i Tronstadvann interkommunale vannverk IKS.
Representantene ble erklært inhabile og fratrådte møtet. Det møtte ingen vararepresentanter i saken.

Av 27 representanter var 27 tilstede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Budstikka 27.02.2019.
Sakskart datert 24.01.2019 omhandlet politisk sak 11/19 til og med politisk sak 26/19.

Roy Fardal orienterte om at han trekker seg fra Høyre etter dagens kommunestyre.
For øvrig ingen andre 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, 28.02.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver
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PS 11/19 Godkjenning av protokoll fra møte 31.01.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 31.01.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 31.01.2019.

PS 12/19 Referatsaker kommunestyret 28.02.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
RS 6/19 Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens
innsamlingsaksjon 2019
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune støtter krafttak mot kreft som omsøkt.
Rådmannens bes finne inndekning innenfor ordinære budsjettrammer.
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Behandling:
RS 7/19

Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 kr pr innbygger – Kreftforeningens
innsamlingsaksjon 2019

Formannskapets vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 5/19 Årsmelding - Eldrerådet i Søgne kommune 2018 2019/145
RS 6/19 Årsrapport Nullvisjonen for Søgne, Songdalen og Vennesla 2016/2873

RS 7/19 Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019 2015/567
RS 8/19 Bosetting av flyktninger i Søgne kommune i 2019 2015/2437
PS 13/19 Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg som er gjeldende ut valgperioden 2015-2019:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: ……………..

Saksprotokoll i Valgnemnda - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg som er gjeldende ut valgperioden 2015-2019:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: ……………..
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: ……………..
Repr. Terkelsen () fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: Egel Terkelsen.
Enstemmig vedtatt.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges:
Per Kjær (SV) på 4. plass og Bjarne Bentsen Lieng (SP) på 5. plass for MDG/SP/SV.
Enstemmig vedtatt.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: Jack Andersen.
Enstemmig vedtatt.
Repr Lunde (AP) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: Jarle Valsvik.
Enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: Egel Terkelsen.
Som nytt 4. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.

Som nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Bjarne Bentsen
Lieng.
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: Jack Andersen
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: Jarle Valsvik

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgnemnda:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: Egel Terkelsen.
Som nytt 4. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.
Som nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Bjarne Bentsen Lieng.
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: Jack Andersen
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: Jarle Valsvik
Repr. Lunde (AP) fremmet endringsforslag:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: Aslaug Bakke
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Som nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Annika Meland Fiskå
(SP)
Votering:



Endringsforslagene fra AP (Lunde og Hilde) ble enstemmig vedtatt.



Innstilling fra valgnemnda, med de vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: Egel Terkelsen.
Som nytt 4. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.
Som nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Annika Meland
Fiskå (SP).
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: Jack Andersen
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges: Aslaug Bakke

PS 14/19 Suppleringsvalg - tjenesteutvalget - ut valgperioden 2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg som er gjeldende ut valgperioden 2015-2019:
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for FRP velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: ……………..

Saksprotokoll i Valgnemnda - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende suppleringsvalg som er gjeldende ut valgperioden 2015-2019:
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for FRP velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: ……………..
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: ……………..
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær (SV) på 4. plass for
MDG/SP/SV.
Enstemmig vedtatt.

Repr. Løchen (AP) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: Terje Pettersen.
Enstemmig vedtatt.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: Marianne Meiholt.
Enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Som nytt 4. varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: Terje Pettersen.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: Marianne Meiholt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgnemnda:
Som nytt 4. varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: Terje Pettersen.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: Marianne Meiholt
Votering:
Innstillingen fra valgnemnden ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt 4. varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV velges: Per Kjær.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: Terje Pettersen.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges: Marianne Meiholt

PS 15/19 NEDLEGGELSE AV TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE
VANNVERK IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
2. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kjær (SV) og repr. Daland (FRP) med bakgrunn i fvl § 6e,
da de er henholdsvis medlem og varamedlem for representantskapet.
Representantene ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
4. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
2. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kjær (SV) og repr. Daland (FRP) med bakgrunn i fvl § 6, 1. ledd
bokstav e, da de er henholdsvis medlem og varamedlem for representantskapet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Lohne (H) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e da han er
styremedlem i Tronstadvann interkommunale vannverk IKS.
Representantene ble erklært inhabile og fratrådte møtet. Det møtte ingen vararepresentanter i saken.
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
3. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.

4. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.
Votering:
 Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 24 mot 1 (SP) stemme.

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
2. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.

PS 16/19 Valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018.
2. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet av denne
ordningen.
3. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske
oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som er
hensiktsmessig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018.
2. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet av
denne ordningen.
3. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske
oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som er
hensiktsmessig.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i
sak 201805529-10 i møte 20. november 2018.
2. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet
av denne ordningen.
3. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske
oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som
er hensiktsmessig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
4. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018.
5. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet av denne
ordningen.
6. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske oppsigelsen,
herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som er hensiktsmessig.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Alternativt forslag til rådmannens forslag i tre punkter:
Søgne kommune tar AON sin rapport og analyser til orientering. Beregninger i analysen fra AON (se tabell
s.39 i vedlegget) antyder mulig frigjøring av potensielt 831 mill. kroner pr. 31.12.2017 ved avvikling av KKP.
I tillegg viser rapporten at KLP er 2,5 millioner rimeligere å drifte, enn den ordningen fellesnemda har
besluttet. I tillegg vil ansatte under KLP i dag miste sine medlemsfordeler.
Søgne kommune kan ikke stille seg bak de vurderinger og beslutninger som er gjort av fellesnemda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018. Søgne kommune kan derfor ikke si opp fellesordningen i KLP for de
ansatte som er omfattet av denne ordningen.
Søgne kommune ber fellesnemda ta en ny gjennomgang av saken med den bakgrunn av at Søgne kommune
ikke vil si opp fellesordningen i KLP.
Repr. Monstad (MDG) fremmet felles tilleggsforslag fra SV/AP/MDG:
4. Søgne kommunestyre anmoder KKP å gå gjennom porteføljen sin og prioritere investeringer i selskaper
som scorer godt innen samfunnsansvar og miljø. Det bes om regelmessig, og minst en gang i perioden,
rapportering til bystyret av KKPs investeringer ifht. samfunnsansvar og miljø.
Votering:
 Forslag fra FRP satt opp mot innstilling fra formannskapet.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 (V, KRF, H, Uavh, SP, AP: Hilde, Egeli, Lunde,
Henriksen, Bakke, Johansen, Henden, MDG) mot 7 (AP: Haugland, SV og FRP) stemmer.
 Tilleggsforslag fra SV/AP/MDG ble vedtatt med 23 mot 4 (SP, FRP: Eikeland, Terkelsen, Daland)
stemmer.

Vedtak:
1. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018.
2. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet av denne
ordningen.
3. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske
oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som er
hensiktsmessig.
4. Søgne kommunestyre anmoder KKP å gå gjennom porteføljen sin og prioritere investeringer i
selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar og miljø. Det bes om regelmessig, og minst en
gang i perioden, rapportering til bystyret av KKPs investeringer ifht. samfunnsansvar og miljø.

PS 17/19 Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Søgne, Songdalen og
Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 avsluttes
fra 31.12.2019:
-Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
2. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 avsluttes
fra 31.12.2019:
-Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for
voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom Songdalen og Søgne.
-Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
-Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
-PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
-Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 avsluttes fra
31.12.2019:
- Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.

2. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 avsluttes fra
31.12.2019:
- Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,
grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom Songdalen og Søgne.
- Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27
avsluttes fra 31.12.2019:
- Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
2. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28
avsluttes fra 31.12.2019:

-

Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrere, grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom
Songdalen og Søgne.
Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
3. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27
avsluttes fra 31.12.2019:
- Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
4. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 avsluttes
fra 31.12.2019:
- Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere,
grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom Songdalen og
Søgne.
- Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Legevaktsamarbeidet vedtas ikke avsluttet før en ny samarbeidsavtale føles tilfredsstillende.
Votering:
 Formannskapets innstilling, med unntak av punkt 2 - kulepunkt 2, ble vedtatt med 26 mot 1 (SP)
stemme.
 Formannskapets innstilling punkt 2 - kulepunkt 2, satt opp mot forslag fra FRP.
Formannskapets innstilling punkt 2 - kulepunkt 2 vedtatt med 21 mot 6 (FRP, SP) stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27
avsluttes fra 31.12.2019:
- Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
2. Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28
avsluttes fra 31.12.2019:
- Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrere, grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid mellom
Songdalen og Søgne.
- Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
- Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen

PS 18/19 Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Rep.: Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Eldrerådet ønsker informasjon om det finnes tilsvarende utredning vedrørende vold overfor eldre.
For øvrig ingen merknader til rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Eldrerådet ønsker informasjon om det finnes tilsvarende utredning vedrørende vold overfor eldre.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forlag til vedtak:
Handlingsplan – forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fremmer felles forslag:
Handlingsplanen bør endre navn til:
Handlingsplan – forebygging av alvorlig vold blant alle barn og unge.
For øvrig ingen merknader.

Innstilling til Kommunestyret:
Handlingsplanen bør endre navn til:
Handlingsplan – forebygging av alvorlig vold blant alle barn og unge.
For øvrig ingen merknader.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Leder Eikeland (på vegen av FrP og Høyre) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om at kommunens oppfølgingsrutiner for offer, pårørende og gjerningsperson, dersom
tilfeller av alvorlig vold allikevel skulle forekomme, legges fram for Tjenesteutvalget til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt

Innstilling:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Tjenesteutvalget ber om at kommunens oppfølgingsrutiner for offer, pårørende og gjerningsperson, dersom
tilfeller av alvorlig vold allikevel skulle forekomme, legges fram for Tjenesteutvalget til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
SLT- koordinator Yngvild Grummedal orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å fremme
tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring for voldsrisiko.
Kommunestyret ber om at kommunens oppfølgingsrutiner for offer, pårørende og gjerningsperson, dersom
tilfeller av alvorlig vold allikevel skulle forekomme, legges fram for Tjenesteutvalget til orientering.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag
Ordet «Tjenesteutvalget» først i andre setning i innstillingen, endres til «kommunestyret».
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Handlingsplanen bør endre navn til:

Handlingsplan – forebygging av alvorlig vold blant alle barn og unge.
Votering:
 Ordførers endringsforslag enstemmig vedtatt.
 Endringsforslag fra SP falt med 24 mot 3 (H: Fardal, SP, FRP: Daland) stemmer.
 Innstilling fra tjenesteutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring for
voldsrisiko.
Kommunestyret ber om at kommunens oppfølgingsrutiner for offer, pårørende og gjerningsperson,
dersom tilfeller av alvorlig vold allikevel skulle forekomme, legges fram for tjenesteutvalget til
orientering.

PS 19/19 Tillegg til budsjettvedtak eiendomsskatt 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner
ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som
næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for
objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én
syvendedel (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget skal være 2 promille.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke
skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra
2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og
skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf. overgangsregel til esktl.
§§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 2 promille.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner
ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som
næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene
fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf.
overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal
være 2 promille.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke
skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra
2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og
skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf. overgangsregel til esktl.
§§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 2 promille.
Votering:
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner
ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som
næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene
fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf.
overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal
være 2 promille.

PS 20/19 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling Søgne Catering
AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons nummer
917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.

Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad om bruksendring av lokalene
i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes. Ref. sak nr. 2018/3913.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.02.2019

Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons nummer
917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.

Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad om bruksendring av lokalene
i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes. Ref. sak nr. 2018/3913.

Votering: Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons nummer
917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.

Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad om bruksendring av lokalene
i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes. Ref. sak nr. 2018/3913.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons nummer
917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift

Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.

Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad om bruksendring av lokalene
i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes. Ref. sak nr. 2018/3913.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS
organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering AS organisasjons
nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777 godkjennes som stedfortreder.

Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad om bruksendring av
lokalene i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes. Ref. sak nr. 2018/3913.

PS 21/19 Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forlag til vedtak:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.
Ingen merknader.

Innstilling til Kommunestyret:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.
Votering. Enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i Fvl § 6e da han sitter i styret i
Songvaar Vekst. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det
til enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med
revidert budsjett 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til enhver tids
gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert budsjett 2019.
Votering:
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS med 25% av det til
enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene innarbeides i forbindelse med revidert
budsjett 2019.

PS 22/19 Startlån - Økning av innlån fra Husbanken
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,(ti millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,(ti millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)
Votering: Enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,(ti millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,- (ti
millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)
Votering:
Innstillingen fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,- (ti
millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet

Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000 000,- (ti
millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 10 000
000,- (ti millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner)

PS 23/19 Salg og reforhandling avtaler - Høllen og Solta båthavn
Rådmannens forslag til vedtak:
Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i Høllen og Solta båthavn
avventes til ny organisasjon er på plass.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål med bakgrunn i fvl § 6, 2. ledd, andre særegne forhold, når det gjelder
medlemmer av formannskapet som har eierinteresser i Høllen og Solta båthavn.
Repr. Berge (V), repr. Løchen (H) og repr. Kleivset (KRF) fratrådte møtet under vurdering av habilitet.
Representantene ble enstemmig vurdert inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i Høllen og Solta båthavn
avventes til ny organisasjon er på plass.
Repr. Andersen (H) fremmet fellesforslag fra H og FRP:
Administrasjonen går i forhandlinger med Høllen og Solta båthavn, og tar opp temaet som strandet sist med
FRPs forslag innarbeidet.

I de videre forhandlinger gis rådmannen fullmakt til å tilby 0,5 meter bryggebredde som
kompensasjon for de som er villige til å flytte båtplass fra Høllen havn til Solta.

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:


Fellesforslag fra H og FRP falt med 2 (H, FRP) mot 4 (AP, SV) stemmer.

Jf. Kommunelovens § 18 anker H og FRP saken inn for kommunestyret.


Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i Høllen og Solta båthavn
avventes til ny organisasjon er på plass.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Det er foretatt en habilitetsvurdering v/ jurist Jahn Arild Stray i saken. Habilitetsvurderingen er tilgjengelig
under mappen «Andre dokumenter».
Det ble reist habilitetsspørsmål med bakgrunn i fvl § 6, 2. ledd, andre særegne forhold, når det gjelder
medlemmer av kommunestyret som selv eller gjennom nær slekt har eierinteresser andelslaget i Høllen og
Solta båthavn.
Representantene Gry Aga Stubstad (FRP), Tom Jørgensen (FRP), Egel Terkelsen (FRP), Pål Henden (AP),
Torfinn Kleivset (KRF), Tom Løchen (H) og Roy Fardal (H) ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Følgende vararepresentanter tiltrådte møtet under behandling av saken: Lise Merete Ekeland (FRP), Ole
Petter Sløgedal (FRP), Magne Charles Nilsen (FRP), Inge Johan Jensen (KRF), Bodil Langenes (H) og Trond
Reitan (H) tiltrådte møtet.
Det møtte ikke vararepresentant for Pål Henden (AP) og Roy Fardal (H).
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i Høllen og Solta båthavn avventes til ny
organisasjon er på plass.
Repr. Daland (FRP) fremmet fellesforslag fra FRP og H:
Administrasjonen går i forhandlinger med Høllen og Solta båthavn, og tar opp temaet som strandet sist med
FRPs forslag innarbeidet.
I de videre forhandlinger gis rådmannen fullmakt til å tilby 0,5 meter bryggebredde som kompensasjon for de
som er villige til å flytte båtplass fra Høllen havn til Solta.
Forhandlingsresultatet legges frem for kommunestyret for endelig avgjørelse/ vedtak.
Votering:
Det var 25 stemmeberettigede til stede under voteringen.
 Fellesforslag fra FRP og H falt med 12 (KRF: Jensen, H, SP, FRP) mot 13 (AP, SV, Uavh, KRF:
Sæther, Elle, V) stemmer.



Innstilling fra formannskapet vedtatt med 13 (AP, SV, Uavh, KRF: Sæther, Elle, V) mot 12 (KRF:
Jensen, H, SP, FRP) mot stemmer.

Vedtak:
Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i Høllen og Solta båthavn avventes
til ny organisasjon er på plass.

PS 24/19 Sluttbehandling - kommuneplanens arealdel - Søgne kommune 2018 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert
plankart og bestemmelser.
2. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde til
mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke
saken finner sin løsning på annen måte, jf. pbl. § 5-6.
3. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Fagleder areal Vibeke Wold Sunde besvarte spørsmål.
Dokumentet «Fylkesmannens svar - fastholder innsigelsen til Hamreheia» (løpenr 7331/2019) ble
utdelt i møtet. Dokumentet er publisert under «Andre dokumenter».
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert
plankart og bestemmelser.
5. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde til
mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke
saken finner sin løsning på annen måte, jf. pbl. § 5-6.
6. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015

Repr. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Videre behandling av kommuneplanen for Søgne utsettes.
Songdalen og Kristiansand har valgt å stille sitt arbeid med kommuneplan i bero av hensyn til
arbeidet med en felles kommuneplan for Nye Kristiansand. Fylkeskommunen og Fylkesmannen har
anbefalt Søgne å gjøre det samme. Overordnede hensyn til samfunns- og arealplanleggingen bør
veie tyngre enn særinteresser i Søgne kommune. Verken innbyggere eller utbyggere er tjent med at
det lages en hasteplan som kan oppheves eller endres vesentlig kort tid etter inntreden i ny
kommune.
Det gode arbeidet som har vært gjort av administrasjonen så langt vil være et godt og viktig
grunnlag i arbeidet med felles kommuneplan for nye Kristiansand.
Repr. Kjær (SV) fremmet utsettelsesforslag:
Planen utsettes til det har vært en bred folkelig involvering om hvordan Søgne bydel skal bli best
mulig å bo og leve i.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Forslag til endring av bestemmelsene:
§ 4:
Vei og transport suppleres med følgende:
I eksisterende boligområder kan veinormalen fravikes, dersom det ikke ligger til rette for at denne
kan gjennomføres.
(En del eksisterende boligområder i kommunen, kan ikke oppfylle veinormalen)
§5 Rekkefølgekrav:
I forbindelse med avsnittet om nytt krys på e-39, endres setningen Gjennom utbyggingsavtaler som
sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt
ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd til følgende:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet skal kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.
Setningen: Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og
sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet. Suppleres med:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før rekkefølgekravet er fullt ut innfridd.
§ 6e brygger:
Følgende setning om utriggere strykes: og minst 3 meter fra enden av brygge
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
Setningen: I område rundt lager, boder og brygger tillates ikke gjerder, levegger og liknende endres
til: I område rundt lager, boder og brygger tillates gjerder, levegger og liknende, så fremt dette ikke
er til hinder for allmen ferdsel.
§ 10 bebyggelse og annlegg (garasjer):
Følgende setning strykes: og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
§ 12 Spredt boligbygging:

I tabellen for Eik/Sangvik innarbeides 5-7 nye boliger.
(her vil bestemmelser om dyrket mark, sørge for at dette ikke blir nedbygd)
Areal-innspill:
Følgende innarbeides i kommuneplanen:
Innspill nr 1:
G/B 72/220 Ellen Abrahamsen. Innspillet innarbeides i kommuneplanens tekstdel
Innspill nr 62:
G/B 10/15 Gerda Brennan. Omådet legges inn som byggeområde eller område for spredt
boligbygging med mulighet for oppføring av boenhet. (alternativt legges det inn i kommuneplanens
tekstdel at kommunen vil være positive til at G/B 10/15 kan bebygges med 1 bolig som
dispensasjonsak)
Innspill nr 66:
G/B 21/116 Ottar Aase. Innspillet innarbeides i kommuneplanens tekstdel. Kommunen er positiv til
at kan bebygges med 1 fritidsbolig dersom reguleringsplanen blir revidert. Det legges inn
rekkefølgekrav om at det på eiendommen skal etableres en offentlig brygge for allmenheten, før det
kan gis igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig.
Innspill nr 18 Bringeheia:
Revidert forslag innarbeides i planen, på lik linje som Hamreheia.
Innspill nr 51:
G/B 16/195 Mebygg AS. Innarbeides igjen i kommuneplanen.
Innspill nr 13:
G/B 35/7 Frank Holmen. Innspillet innarbeides i kommuneplanen som spredt boligbygging.
Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284:
Innspillet likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innarbeides i kommuneplanen.
Representanten trakk sitt forslag, og fremmet nytt korrigert forslag:
Forslag til endring av bestemmelsene:
§ 2 Plankravet endres til å kun omfatte byggeområder, som tidligere lagt ut på høring
§ 4:
Vei og transport supleres med følgende:
I eksisterne boligområder kan veinormalen fravikes, dersom det ikke ligger til rette for at denne kan
gjennomføres.
(En del eksisterende boligområder i kommunen, kan ikke oppfylle veinormalen)
§5 Rekkefølgekrav:
I forbindelse med avsnittet om nytt krys på e-39, endres setningen Gjennom utbyggingsavtaler som
sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt
ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd til følgende:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet skal kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.

Setningen: Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og
sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet. Suppleres med:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før rekkefølgekravet er fullt ut innfridd.
§ 6e brygger:
Følgende setning om utriggere strykes: og minst 3 meter fra enden av brygge
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
§ 10 bebyggelse og annlegg (garasjer):
Følgende setning strykes: og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
Supplement til tekstdelen:
For eik/ sangvik er kommunen positive til at det kan fortettes med 7 nye boliger
I område rundt lager, boder og brygger er kommunen positiv til at det kan oppføres gjerder,
levegger og liknende, så fremt dette ikke er til hinder for allmen ferdsel.
Areal-innspill:
Følgende innarbeides i kommuneplanen:
Innspill nr 1:
G/B 72/220 Ellen Abrahamsen. Innspillet innarbeides i kommuneplanens tekstdel
Innspill nr 62:
G/B 10/15 Gerda Brennan. kommunen vil være positive til at G/B 10/15 kan bebygges med 1 bolig
som dispensasjonsak
Innspill nr 66:
G/B 21/116 Ottar Aase. Innspillet innarbeides i kommuneplanens teksdel. Kommunen er positive til
at kan bebygges med 1 fritidsbolig dersom reguleringsplanen blir revidert. Det legges inn
rekkefølgekrav om at det på eiendommen skal etableres en offentlig brygge for allmenheten, før det
kan gis igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig.
Innspill nr 18 Bringeheia:
Revidert forslag innarbeides i planen, på lik linje som hamreheia.
Innspill nr 51:
G/B 16/195 Mebygg AS. Innarbeides igjen i kommuneplanen.
Innspill nr 13:
G/B 35/7 Frank Holmen. Innspillet innarbeides i kommuneplanen som spredt boligbygging.
Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284:
Innspillet likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innarbeides i kommuneplanen.
Repr. Andersen (H) fremmet fellesforslag fra H, KRF, V og FRP:
Det legges ikke opp til nye hyttefelt i kommunen. Fortetning og utvidelse av eksisterende felt og
områder kan utvides i bakkant. Felt og områder kan fortettes der det ligger til rette for dette. Større
utvidelser – fortetning bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer).

Det kan tillates enkeltstående fritidsbebyggelser der det ligger til rette for det. Gjelder ikke sjønære
arealer.
Det åpnes opp for spredt boligbygging i eksisterende grender og i nærheten av eksisterende
bebyggelse i LNF områder for å ivareta eksisterende grendemiljø. Dette skal ikke utløse plankrav.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Utsettelsesforslag fra SV falt med 4 (SV, AP) mot 5 (V, H, FRP, KRF) stemmer.
Utsettelsesforslag fra AP falt med 4 (SV, AP) mot 5 (V, H, FRP, KRF) stemmer.



Fellesforslag fra H, KRF, V, FRP vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.



Punktvis avstemming - korrigert forslag fra FRP:
o § 2 ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o § 4 ble vedtatt med 6 (V, H, FRP, KRF, SV) mot 3 (AP) stemmer.
o § 5 ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o § 6e ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o § 10 ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o Supplement til tekstdelen «for Eik/ Sangvik» ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF)
mot 4 (AP, SV) stemmer.
o Supplement for tekstdelen «I området rundt lager, boder og brygger» falt med 5 (AP,
V, SV) mot 4 (H, FRP, KRF) stemmer.
Arealinnspill:
 Innspill nr 1, Abrahamsen, falt med 4 (H, FRP, KRF) mot 5 (AP, V, SV) stemmer.
o Innspill nr 62, Brennan, falt med 4 (H, FRP, KRF) mot 5 (AP, V, SV) stemmer.
o Innspill nr 66, Aase, vedtatt med 5 (H, V, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o Innspill nr 18, Bringeheia, vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV) stemmer.
o Innspill nr 51, Mebygg AS, vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)
stemmer.
o Innspill nr 13, Holmen, falt med 4 (H, FRP, KRF) mot 5 (AP, V, SV) stemmer.
o Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)
stemmer.



Rådmannens forslag med vedtatte tillegg/ endringer ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot
4 (AP, SV) stemmer.

Innstilling:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i
revidert plankart og bestemmelser.
2. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia
boligområde til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, dersom ikke saken finner sin løsning på annen måte, jf.
pbl. § 5-6.
3. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015

Det legges ikke opp til nye hyttefelt i kommunen. Fortetning og utvidelse av eksisterende felt
og områder kan utvides i bakkant. Felt og områder kan fortettes der det ligger til rette for
dette. Større utvidelser – fortetning bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer).
Det kan tillates enkeltstående fritidsbebyggelser der det ligger til rette for det. Gjelder ikke
sjønære arealer.
Det åpnes opp for spredt boligbygging i eksisterende grender og i nærheten av eksisterende
bebyggelse i LNF områder for å ivareta eksisterende grendemiljø. Dette skal ikke utløse
plankrav.
Forslag til endring av bestemmelsene:
§ 2 Plankravet endres til å kun omfatte byggeområder, som tidligere lagt ut på høring
§ 4:
Vei og transport supleres med følgende:
I eksisterne boligområder kan veinormalen fravikes, dersom det ikke ligger til rette for at
denne kan gjennomføres.
(En del eksisterende boligområder i kommunen, kan ikke oppfylle veinormalen)
§5 Rekkefølgekrav:
I forbindelse med avsnittet om nytt krys på e-39, endres setningen Gjennom utbyggingsavtaler
som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i
området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd til følgende:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet skal kommunen tillate
at nye tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig
bygd.
Setningen: Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og
gang- og sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet.
Suppleres med:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate
at nye tiltak etableres i området før rekkefølgekravet er fullt ut innfridd.
§ 6e brygger:
Følgende setning om utriggere strykes: og minst 3 meter fra enden av brygge
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
§ 10 bebyggelse og annlegg (garasjer):
Følgende setning strykes: og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
Supplement til tekstdelen:
For eik/ sangvik er kommunen positive til at det kan fortettes med 7 nye boliger
Areal-innspill:
Følgende innarbeides i kommuneplanen:
Innspill nr 66:
G/B 21/116 Ottar Aase. Innspillet innarbeides i kommuneplanens teksdel. Kommunen er
positive til at kan bebygges med 1 fritidsbolig dersom reguleringsplanen blir revidert. Det
legges inn rekkefølgekrav om at det på eiendommen skal etableres en offentlig brygge for
allmenheten, før det kan gis igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig.
Innspill nr 18 Bringeheia:
Revidert forslag innarbeides i planen, på lik linje som hamreheia.

Innspill nr 51:
G/B 16/195 Mebygg AS. Innarbeides igjen i kommuneplanen.
Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284:
Innspillet likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innarbeides i kommuneplanen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
4. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert plankart
og bestemmelser.
5. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde til
mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke saken
finner sin løsning på annen måte, jf. pbl. § 5-6.
6. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015
Det legges ikke opp til nye hyttefelt i kommunen. Fortetning og utvidelse av eksisterende felt og områder kan
utvides i bakkant. Felt og områder kan fortettes der det ligger til rette for dette. Større utvidelser – fortetning
bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer).
Det kan tillates enkeltstående fritidsbebyggelser der det ligger til rette for det. Gjelder ikke sjønære arealer.
Det åpnes opp for spredt boligbygging i eksisterende grender og i nærheten av eksisterende bebyggelse i LNF
områder for å ivareta eksisterende grendemiljø. Dette skal ikke utløse plankrav.
Forslag til endring av bestemmelsene:
§ 2 Plankravet endres til å kun omfatte byggeområder, som tidligere lagt ut på høring
§ 4:
Vei og transport supleres med følgende:
I eksisterne boligområder kan veinormalen fravikes, dersom det ikke ligger til rette for at denne kan
gjennomføres.
(En del eksisterende boligområder i kommunen, kan ikke oppfylle veinormalen)
§5 Rekkefølgekrav:
I forbindelse med avsnittet om nytt krys på e-39, endres setningen Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på
E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd til følgende:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet skal kommunen tillate at nye tiltak
etableres i området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.
Setningen: Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og sykkelvei
fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet. Suppleres med:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak
etableres i området før rekkefølgekravet er fullt ut innfridd.

§ 6e brygger:
Følgende setning om utriggere strykes: og minst 3 meter fra enden av brygge
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
§ 10 bebyggelse og annlegg (garasjer):
Følgende setning strykes: og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
Supplement til tekstdelen:
For eik/ sangvik er kommunen positive til at det kan fortettes med 7 nye boliger
Areal-innspill:
Følgende innarbeides i kommuneplanen:
Innspill nr 66:
G/B 21/116 Ottar Aase. Innspillet innarbeides i kommuneplanens teksdel. Kommunen er positive til at kan
bebygges med 1 fritidsbolig dersom reguleringsplanen blir revidert. Det legges inn rekkefølgekrav om at det
på eiendommen skal etableres en offentlig brygge for allmenheten, før det kan gis igangsettingstillatelse for
oppføring av fritidsbolig.
Innspill nr 18 Bringeheia:
Revidert forslag innarbeides i planen, på lik linje som hamreheia.
Innspill nr 51:
G/B 16/195 Mebygg AS. Innarbeides igjen i kommuneplanen.
Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284:
Innspillet likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innarbeides i kommuneplanen.

Administrasjonen anmodet om følgende endring i innstillingen:
Supplement til vedtaket, tillegg vist med uthevet skrift i punkt 1:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert plankart og
bestemmelser. Planen gis rettsvirkning med unntak av arealene det knytter seg innsigelse til, jf. pbl §
11-16.
2. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde til mekling
og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke saken finner sin
løsning på annen måte, jf. pbl. § 5-6.
3. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015
Ordfører Hilde (AP) fremmet tilleggsforslag til innstillingen fra formannskapet:
Supplement til vedtaket, tillegg vist med uthevet skrift i punkt 1:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert
plankart og bestemmelser. Planen gis rettsvirkning med unntak av arealene det knytter seg
innsigelse til, jf. pbl § 11-16.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Følgende innarbeides i kommuneplankartet:

Innspill nr 13: G/B 35/7 Frank Holmen. Innspillet innarbeides i kommuneplanen som spredt boligbygging.
Tabellen for boliger utvides ikke i området.
Følgende innarbeides i kommuneplanens tekstdel:
Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for Aasafjellet, er kommunen positive til at byggeområde kan utvides
mot sør-øst, som vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
Innspill nr 1 G/B 72/220 Ellen Abrahamsen innarbeides i kommuneplanens tekstdel.
Innspill nr 62: G/B 10/15 Gerda Brennan. kommunen vil være positive til at G/B 10/15 kan bebygges med 1
bolig som dispensasjonsak
Innspill fra Møvik byggetjenester datert 19/9-18:
Gnr. 15 bnr. 51,157 likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innspillet fra Inge Solhøi, Pålsneset, GB
16/284
Innspill nr 51 mebygg: det legges til at det i reguleringsprosessen skal taes hensyn til lekeareal,
grøntkorridor/ Turstier
Repr. Kjær (SV) fremmet utsettelsesforslag:
Planen utsettes til det har vært en bred folkelig involvering om hvordan Søgne bydel skal bli best mulig å bo
og leve i.
Repr. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Videre behandling av kommuneplanen for Søgne utsettes.
Songdalen og Kristiansand har valgt å stille sitt arbeid med kommuneplan i bero av hensyn til arbeidet med
en felles kommuneplan for Nye Kristiansand. Fylkeskommunen og Fylkesmannen har anbefalt Søgne å gjøre
det samme. Overordnede hensyn til samfunns- og arealplanleggingen bør veie tyngre enn særinteresser i
Søgne kommune. Verken innbyggere eller utbyggere er tjent med at det lages en hasteplan som kan oppheves
eller endres vesentlig kort tid etter inntreden i ny kommune.
Det gode arbeidet som har vært gjort av administrasjonen så langt vil være et godt og viktig grunnlag i
arbeidet med felles kommuneplan for nye Kristiansand.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:




Innspill nr. 51 tas ut av planen.
Området i kommuneplanen som sammenfaller med B1-B3 i Tangvallplanen endres fra
«boligbebyggelse – fremtidig» til «LNF –formål - nåværende».
Det bes om en egen sak om endring av kommunedelplanen for Tangvall for omregulering av
boligområdene B1, B2 og B3 til LNF, eller LNF med spredt bebyggelse.

Representanten trakk sitt kulepunkt nr 2: Området i kommuneplanen som sammenfaller med B1-B3 i
Tangvallplanen endres fra «boligbebyggelse – fremtidig» til «LNF –formål - nåværende».
Protokolltilførsel/ stemmeforklaring fra repr. Daland (FRP):
Fremskrittspartiet ønsket at mange flere av innspillene skulle blitt ivaretatt, og at kommuneplanens
bestemmelser hadde vært romsligere for Søgnes innbyggere.
Med bakgrunn i den forekommende kommunesammenslåingen, har vi valgt å prioritere sluttføring av
kommuneplanens arealdel mens vi enda har administrative ressurser i Søgne kommune.
Til de grunneiere som sitter igjen med et inntrykk av at de er forbigått, vil Fremskrittspartiet komme tilbake til
sakene, ved evt fremtidig henvendelser til oss.

Votering:
 Utsettelsesforslag fra SV falt med 10 (AP, SV, MDG) mot 17 (V, KRF; H, Uavh, SP, FRP) stemmer.
 Utsettelsesforslag fra AP falt med 10 (AP, SV, MDG) mot 17 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP) stemmer.


Tilleggsforslag fra FRP, punktvis votering:
o Punkt 1: Innspill nr 13 (Frank Holmen) - falt med 13 (KRF: Kleivset, H, Uavh, SP, FRP) mot
14 (AP, KRF: Sæther, Elle, V, SV, MDG) stemmer
o Punkt 2: Aasafjellet – falt med 15 (V: Pettersen, KRF, Uavh, AP, SV, MDG) mot 12 (V:
Hellum, H, SP, FRP) stemmer.
o Punkt 3: Ellen Abrahamsen – falt med 16 (V, KRF: Sæther, Elle, Uavh, SP, AP, SV, MDG)
mot 11 (KRF: Kleivset, H, FRP)
o Punkt 4: Gerda Brennan – falt med 13 (KRF: Kleivset, H, Uavh, SP, FRP) mot 14 (AP, KRF:
Sæther, Elle, V, SV, MDG) stemmer.
o Punkt 5: Møvik byggetjenester – vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP) mot 10 (AP,
SV, MDG) stemmer.
o Punkt 6: Mebygg – enstemmig vedtatt.



Forslag fra MDG, punktvis avstemming
o Kulepunkt 1 falt med 14 (V: Hellum, KRF: Kleivset, H, Uavh, SP, FRP) mot 13 (V:Pettersen,
KRF: Sæther, Elle, AP, SV, MDG) stemmer.
o Kulepunkt 3 vedtatt med 18 mot 9 (H: Løchen, Andersen, Lohne, Fardal, FRP)
Innstilling fra formannskapet med vedtatte endringer samt endringer foreslått av ordfører.
Vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG) stemmer.



Vedtak:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i revidert
plankart og bestemmelser. Planen gis rettsvirkning med unntak av arealene det knytter seg
innsigelse til, jf. pbl § 11-16.
2. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia boligområde
til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke
saken finner sin løsning på annen måte, jf. pbl. § 5-6.
3. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015
Det legges ikke opp til nye hyttefelt i kommunen. Fortetning og utvidelse av eksisterende felt og
områder kan utvides i bakkant. Felt og områder kan fortettes der det ligger til rette for dette. Større
utvidelser – fortetning bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer).
Det kan tillates enkeltstående fritidsbebyggelser der det ligger til rette for det. Gjelder ikke sjønære
arealer.
Det åpnes opp for spredt boligbygging i eksisterende grender og i nærheten av eksisterende bebyggelse
i LNF områder for å ivareta eksisterende grendemiljø. Dette skal ikke utløse plankrav.
Forslag til endring av bestemmelsene:
§ 2 Plankravet endres til å kun omfatte byggeområder, som tidligere lagt ut på høring
§ 4:
Vei og transport supleres med følgende:
I eksisterne boligområder kan veinormalen fravikes, dersom det ikke ligger til rette for at denne kan
gjennomføres.
(En del eksisterende boligområder i kommunen, kan ikke oppfylle veinormalen)
§5 Rekkefølgekrav:
I forbindelse med avsnittet om nytt krys på e-39, endres setningen Gjennom utbyggingsavtaler som
sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt
ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd til følgende:

Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet skal kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.
Setningen: Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og
sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet. Suppleres med:
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye
tiltak etableres i området før rekkefølgekravet er fullt ut innfridd.
§ 6e brygger:
Følgende setning om utriggere strykes: og minst 3 meter fra enden av brygge
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
§ 10 bebyggelse og annlegg (garasjer):
Følgende setning strykes: og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
(dette er gjeldende praksis i planutvalget og kommunestyret)
Supplement til tekstdelen:
For eik/ sangvik er kommunen positive til at det kan fortettes med 7 nye boliger
Areal-innspill:
Følgende innarbeides i kommuneplanen:
Innspill nr 66:
G/B 21/116 Ottar Aase. Innspillet innarbeides i kommuneplanens teksdel. Kommunen er positive til at
kan bebygges med 1 fritidsbolig dersom reguleringsplanen blir revidert. Det legges inn rekkefølgekrav
om at det på eiendommen skal etableres en offentlig brygge for allmenheten, før det kan gis
igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig.
Innspill nr 18 Bringeheia:
Revidert forslag innarbeides i planen, på lik linje som hamreheia.
Innspill nr 51:
G/B 16/195 Mebygg AS. Innarbeides igjen i kommuneplanen.
Innspill Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284:
Innspillet likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innarbeides i kommuneplanen.
Innspill fra Møvik byggetjenester datert 19/9-18:
Gnr. 15 bnr. 51,157 likestilles med innspill nr 31 (GB16/296) og innspillet fra Inge Solhøi, Pålsneset, GB
16/284
Innspill nr 51 mebygg: det legges til at det i reguleringsprosessen skal taes hensyn til lekeareal,
grøntkorridor/ Turstier
Det bes om en egen sak om endring av kommunedelplanen for Tangvall for omregulering av
boligområdene B1, B2 og B3 til LNF, eller LNF med spredt bebyggelse.

PS 25/19 Sluttbehandling - Opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med
revisjon av kommuneplanen
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:

Plan ID
19691030
19700511
19701006
19730404
19750102
19760514
19770614
19781212
19650222
19800121
19820519

Navn
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
Reguleringsplan for Kjeholmen
Reguleringsplan for Kileheia 1
Reguleringsplan for Torvesanden
Reguleringsplan for Lyngmyr
Reguleringsplan for Trollneset
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
Reguleringsplan for del av Høllen
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19691030
19700511
19701006
19730404
19750102
19760514
19770614
19781212
19650222
19800121
19820519

Navn
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
Reguleringsplan for Kjeholmen
Reguleringsplan for Kileheia 1
Reguleringsplan for Torvesanden
Reguleringsplan for Lyngmyr
Reguleringsplan for Trollneset
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
Reguleringsplan for del av Høllen
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Reguleringsplanen for leirkilen småbåthavn opprettholdes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag fra FRP
Rådmannens forslag
Forslag fra FRP falt med 6 mot 3 (FRP, H (Langenes)) stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (FRP, Daland).
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
Navn
19691030
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2

19700511
19701006
19730404
19750102
19760514
19770614
19781212
19650222
19800121
19820519

Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
Reguleringsplan for Kjeholmen
Reguleringsplan for Kileheia 1
Reguleringsplan for Torvesanden
Reguleringsplan for Lyngmyr
Reguleringsplan for Trollneset
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
Reguleringsplan for del av Høllen
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19691030
19700511
19701006
19730404
19750102
19760514
19770614
19781212
19650222
19800121
19820519

Navn
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
Reguleringsplan for Kjeholmen
Reguleringsplan for Kileheia 1
Reguleringsplan for Torvesanden
Reguleringsplan for Lyngmyr
Reguleringsplan for Trollneset
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
Reguleringsplan for del av Høllen
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn opprettholdes.
Votering:
 Tilleggsforslag fra FRP falt med 6 (FRP, SP) mot 21 (V, KRF, H, Uavh, AP, SV, MDG) stemmer.
 Innstilling fra plan- og miljøutvalget under ett ble vedtatt med 18 (V, KRF, H, , Uavh, SP, FRP, SV)
mot 9 (AP, MDG) stemmer.

Vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19691030
19700511
19701006
19730404
19750102
19760514
19770614
19781212
19650222

Navn
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
Reguleringsplan for Kjeholmen
Reguleringsplan for Kileheia 1
Reguleringsplan for Torvesanden
Reguleringsplan for Lyngmyr
Reguleringsplan for Trollneset
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
Reguleringsplan for del av Høllen

19800121
19820519

Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

PS 26/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - kommunestyret
28.02.2019
Bakgrunn for saken:
I formannskapet 22.08.18 ble det under eventuelt bestemt at det settes opp en fast post til
kommunestyret som heter «Informasjon om status i kommunesammenslåingen».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019



Representanten fra SBUR, Siri Heimdal Knutsen, ba om å få informere om SBUR sin
instagramkonto.



Ordfører Hilde (AP) redegjorde for innplassering av ledere på nivå 2 og 3, samt saker i fellesnemda
og arbeidsutvalget.
Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/

