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Endringer i saksliste
PS 84/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing – Kommunestyret 29.08.2019 ble
behandlet før PS 77/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2019 og 20.08.2019
Habilitet
 PS 80/19 Overdragelse av Langenes arbeidskirke
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre
særegne forhold, da hun sitter i kirkelig fellesråd.
Jurist Jahn Arild Stray har gjort en habilitetsvurdering. Dette dokumentet er publisert i mappen
«Andre dokumenter». Representanten ble erklært habil.
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PS 77/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2019 og 20.08.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.2019 og ekstraordinært møte 20.08.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Repr. Daland (Uavh) hadde merknad til protokoll fra møte 20.08.2019:
Repr. Daland (Uavh) hadde merknad til innkalling og saksdokumenter. Daland har ikke mottatt noen aktuelle
dokumenter dersom enkeltsak skal behandles i kommunestyremøtet.
En evt behandling av enkeltsak har ikke vært varslet til kommunestyret i forkant av møtet.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.2019 og ekstraordinært møte 20.08.2019 med
merknad fra repr. Daland.

PS 78/19 Referatsaker Kommunestyret 29.08.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
RS 15/19 Spørsmål om tolkning av inndelingsloven § 27 andre ledd.
Ordfører orienterte om behandling i Fellesnemnda.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 14/19 Fylkesmannen opprettholder kommunestyrets reguleringsvedtak Nodenesveien 25 - Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt
detaljreguleringsplan - Plan ID 201610 2016/2578
RS 15/19 Spørsmål om tolkning av inndelingsloven § 27 andre ledd 2015/2720

PS 79/19 Økt innlån fra Husbanken - Søknad om ytterligere startlånmidler til
videretildeling
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,(tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,(tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr.
20 000 000,- (tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,- (tjue
millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,(tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)

PS 80/19 Overdragelse av Langenes arbeidskirke
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune sender saken videre til Nye Kristiansand for vurdering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold, da hun sitter i kirkelig fellesråd.
Representanten ble erklært habil. Habilitetsspørsmålet i denne saken undersøkes nærmere før
behandling i kommunestyret.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune sender saken videre til Nye Kristiansand for vurdering.
Protokolltilførsel ved repr. Lohne (H):
Det bør vurderes å søke Opplysningsvesenets fond, tilknyttet Den norske kirke, om midler til å dekke
vedlikehold av kommunens kirkebygd.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med et
beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes arbeidskirke,
med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.
Votering
Forslag fra KRF ble satt opp mot rådmannens forslag.
Forslag fra KRF ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling:
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med
et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes
arbeidskirke, med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019

Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold, da hun sitter i kirkelig fellesråd.
Jurist Jahn Arild Stray har gjort en habilitetsvurdering. Dette dokumentet er publisert i mappen «Andre
dokumenter». Representanten ble erklært habil.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
5. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med et
beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
6. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes arbeidskirke,
med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
7. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
8. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.
Protokolltilførsel ved repr. Lohne (H):
Det bør vurderes å søke Opplysningsvesenets fond, tilknyttet Den norske kirke, om midler til å dekke
vedlikehold av kommunens kirkebygd.
Repr. Daland (Uavh) fremmet et utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Det ble votert over utsettelsesforslaget fra repr. Daland (Uavh).
Utsettelsesforslaget falt med 9 (FRP, SV, SP, Uavh: Strandvik og Daland) mot 17 (V, KRF, H, Uavh: Fardal,
AP) stemmer.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag som tilsvarer rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune sender saken videre til Nye Kristiansand for vurdering.
Votering:
Innstilling fra Formannskapet ble satt opp mot FRPs forslag.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh: Fardal, AP) mot 9 (FRP, SV, SP, Uavh:
Strandvik og Daland) stemmer.

Vedtak:
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med
et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes
arbeidskirke, med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.

PS 81/19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - Plan ID
201604
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:

1) Undergang under FV 114 tas ut, og erstattes med løsning som vist i kart datert
(kryssing av FV 114 i plan).

22.03.2019

2) Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet beholdes som landbruksareal. Veien inn til boligen
flyttes opp mot Hølleveien, som foreslått av Fylkesmannen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:
1) Undergang under FV 114 tas ut, og erstattes med løsning som vist i kart datert
(kryssing av FV 114 i plan).

22.03.2019

2) Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet beholdes som landbruksareal. Veien inn til boligen
flyttes opp mot Hølleveien, som foreslått av Fylkesmannen.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (UAVH) fremmet fellesforslag (UAVH, FRP):
1. Rådmannen bes gå i dialog med Tangvall Gård for å finne løsning på hvordan
fortsatt drift av gården kan opprettholdes på dagens nivå. Dette med utgangspunkt i
detaljreguleringsplan for del av Hølleveien og kommunedelplan for sykkel. (Terje
Pettersen)
2. Planområdet utvides til å omfatte hele eiendommen GB 23/189. Arealene nærmest
Rinneveien reguleres til byggeformål. Dette arealet ligger helt i randsonen av det som
er dyrket mark, og vil fremstå som en fortetting mellom eksisterende bebyggelse på
23/189 og 23/412. (sangvik/klausen)
3. Det legges inn ny adkomstveg til eiendommen 72/17 langs eiendomsgrensen mot
eiendom gnr/bnr 72/10, og så tvers over eiendom gnr/bnr 72/6, ut i fv. 114
Tangvallveien. Eiendommene gnr/bnr 72/132 og 72/114 kobles til samme adkomstveg
med ny veg over eiendom gnr/bnr 72/23.
4. Utkjørsel fra gnr/bnr 72/16 beholdes som i dag. Utkjøring skal skiltes mot høyre.
(Bjarne Gundersen)
5. Det innreguleres direkte avkjørsel ut til Hølleveien på eiendom 18/374, like sør for
frisøren, for 18/45, 18/68 og 18/23. Utkjøring skal skiltes mot høyre (Tormod
Vallesverd)

Rådmannen fremmet tilleggsforslag:
5. Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
6. Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.

.
Protokolltilførsel Daland (UAVH) :
Begrunnelse for avvikning fra rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler Plan og miljøutvalget om at Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet beholdes
som landbruksareal. Dette ønsker ikke utvalget å stille seg bak. Boligtomt på LJO1 med veianlegg
beholdes som utlagt på høring.
Plan og miljøutvalget støtter ikke den løsningen som skisseres fra fylkesmannen. Utvalget viser til
sakspapirenes rapport fra arkeologisk utgravelse, og utvalget er av den oppfatning av at den dyrkede
marken er av lav kvalitet, Den skisserte løsningen fra fylkesmannen, syntes etter utvalgets syn å
dreie seg om prinsipp og ikke realiteter. Fylkesmannens løsning, er etter utvalgets syn heller ikke i
tråd med hvordan effektiv drift av landbruksarealer med dagens maskinpark skal kunne
gjennomføres
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Fellesforslag fra FRP,UAVH punktvis
Rådmannens forslag punkt 1
Rådmannens forslag underpunkt
Rådmannens tilleggsforslag
Rådmannens forslag punkt 2
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 1 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 2 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 3 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 4 falt med 5 mot 4 (H,FRP,UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 5 falt med 5 mot 4 (H,FRP,UAVH) stemmer
Rådmannens forslag, punkt 1, til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 (H,UAVH) stemmer
Rådmannens forslag, underpunkt 1, falt med 7 mot 2 (V, KRF) stemmer
Rådmannens forslag, underpunkt 2, falt med 6 mot 3 (MDG, AP) stemmer
Rådmannens tilleggsforslag, punkt 3, enstemmig vedtatt
Rådmannens tilleggsforslag, punkt 4, enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag, punkt 2, enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering
for del av Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:



Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Kommunalsjef Tofte orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:



Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.

4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Andersen (H) fremmet et utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til plan- og miljøutvalget for ny behandling.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslag fra V.
Utsettelsesforslag fra V ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

PS 82/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID
201802
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

3. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 (MDG, AP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 16 (V, KRF, H, Uavh: Fardal, Strandvik, Daland, SP,
FRP) mot 10 (AP, SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 83/19 Klagebehandling - Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på
Tangvall - Plan ID 201703

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.
Rådmannen fremmet forslag til tilleggs punkt:
 Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra rådmann
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Vedtak:
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.
 Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Repr. Daland (Uavh) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet.
Saken ble behandlet med 25 representanter tilstede.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.
 Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 84/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
29.08.2019
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 - 29.08.2019
Det var 25 representanter tilstede under behandling av saken.






Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i Fellesnemnda.
Nytt bystyre konstitueres 9.oktober 2019.
Repr. Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet med symboler i nye Kristiansand kommune.
Rådmannen orienterte kort om økt arbeidsbelastningen i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Repr. Egeli (AP) orienterte kort fra partssammensatt utvalg.
Repr. Sæther (KRF) stilte spørsmål vedr Familiens hus vest.
Kommunalsjef Wergeland besvarte.

Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/

