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Endringer i saksliste
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PS 101/19 Sluttbehandling – Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 ble utsatt til neste
møte ved konstituering av møtet grunnet plan- og miljøutvalgets vedtak om høring.
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med part i saken. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
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PS 98/19 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.10.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.09.2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Rettelse i sakens overskrift:
Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.09.2019.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.09.2019

PS 99/19 Referatsaker Kommunestyret 31.10.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 16/19 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan
for Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707 2017/1129
PS 100/19 Fondsplasserte legater og gaver knyttet til omsorgssektoren
Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 23.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 24.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:

Da Søgne nå opphører å være egen kommune, vurderes hvorvidt Hübert legat kan avvikles innenfor
legates formål og beholdes i Søgne.
Votering:
Rådmannens forslag
H tilleggsforslag

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
H tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Da Søgne nå opphører å være egen kommune, vurderes hvorvidt Hübert legat kan avvikles
innenfor legates formål og beholdes i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Da Søgne nå opphører å være egen kommune, vurderes hvorvidt Hübert legat kan avvikles innenfor
legatets formål og beholdes i Søgne.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag tilsvarende rådmannens forslag:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Votering:
Aps forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

PS 101/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID
201516
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas
følgende endring:
- Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme innsigelsen
til Fylkesmannen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas
følgende endring:
-

Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme innsigelsen
til Fylkesmannen.

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

Repr. Daland (UAVH) fremmet forslag:
Reguleringsplanen legges ut på en ny begrenset høring med følgende innarbeidet:
Tomt 27 og 29 legges inn igjen i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse 20 mars
2019, med følgende presisering:
Vegetasjon mot nord / nordøst skal ikke kunne nedhogges, utenom hvor der tiltak er regulert. Dette
for å hindre at uheldig siluettutvirkning oppstår
Det skal foretas en konsekvensvurdering knyttet til tomt 2-4-6-8 med tilhørende veianlegg.
Repr. Stubstad (FRP) fremmet forslag:
Hytteeiendom i Brønnviga 31 inntas i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse
20.mars 2019.

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
UAVH forslag
FRP forslag
UAVH forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (MDG, KRF, AP) stemmer
FRP forsalg til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (MDG, KRF, AP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Reguleringsplanen legges ut på en ny begrenset høring med følgende innarbeidet:
Tomt 27 og 29 legges inn igjen i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse 20
mars 2019, med følgende presisering:
Vegetasjon mot nord / nordøst skal ikke kunne nedhogges, utenom hvor der tiltak er regulert.
Dette for å hindre at uheldig siluettutvirkning oppstår
Hytteeiendom i Brønnviga 31 inntas i planen som foreslått av rådmann i forkant av utleggelse
20.mars 2019.

Det skal foretas en konsekvensvurdering knyttet til tomt 2-4-6-8 med tilhørende veianlegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Saken ble utsatt til neste møte ved konstituering av møtet grunnet plan- og miljøutvalgets vedtak om høring.

PS 102/19 Saksframlegg - endring av vedtak av kommuneplanens arealdel Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med avgrensningen
vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til LNFformål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
4. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med avgrensningen
vist i saksframlegget.
5. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til LNFformål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
for Kristiansand.
6. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til
LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
4. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med avgrensningen
vist i saksframlegget.
5. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til LNFformål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
for Kristiansand.
6. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:

Retningslinjer til kommuneplanens arealdel.
Første overskrift, 2. setning:
Fortetting i eksisterende boligområder bør kun tillates etter detaljregulering.

Andre avsnitt, siste linje:
Forslag: Foreligger vesentlige merknad/ protest skal eventuell fortetting/ deling kan skje gjennom
reguleringsendring.
Forslaget ble ikke stemt over, men følger protokollen.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Forslag fra Høyre sendes tilbake til administrasjonen for vurdering, og fremmes på neste møte.
Votering:
Forsalg fra AP ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til
LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.
Forslag fra Høyre sendes tilbake til administrasjonen for vurdering, og fremmes på neste
møte.

PS 103/19 2. Tertialrapport 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.10.2019

Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Tjenesteutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
Tjenesteutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.
Innstilling fra tjenesteutvalget er i tråd med rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
5. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
6. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
7. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
8. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget er i tråd med rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:

5. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
6. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
7. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
8. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.
Votering: Eldrerådet fattet enstemmig innstilling.
Innstilling:
Eldrerådet tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Børre Andreassen.
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Formannskapet tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
5. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
6. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
7. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
8. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.

3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

PS 104/19 Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr.
95 og 101 i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar
kommunestyret å ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i
Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Advokat Svein Farbrot fra Advokatfirma Tofte orienterte.
Møtet ble vurdert lukket jf. Kommunelovens § 11-5 jf off.l § 13, og fvl.l § 13

Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5, 3. ledd, Off.l.§ 13 jfr Forvaltningsloven §
13, taushetsbelagte opplysninger. Partene ble gitt anledning til å være tilstede jf forvaltningsloven § 18 jf
§ 19.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar kommunestyret å
ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.

Ordfører Hilde (AP) fremmet fellesforslag:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.10.2019
Behandling:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommunelovens § 11-5, 3. ledd jf Off.l. § 23, det offentliges
forhandlingsposisjon.
Deler av protokollen er midlertidig unntatt offentlighet jf. Off.l. § 5 jf Off.l.§ 23 Offentliges
forhandlingsposisjon.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar kommunestyret å
ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å foreta nødvendige reguleringsmessige endringer av skolesenter/
idrettsanlegg slik at Gnr 72 bnr 95 og 101 blir liggende slik de er i dag for å sikre at ekspropriering unngås.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Ekspropriasjonssaken utsettes i påvente av forhandlinger.

Votering:
I åpent møte ble det votert over forslag fra FRP og AP.
Forslag fra AP ble vedtatt med 9 mot 1 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Ekspropriasjonssaken utsettes i påvente av forhandlinger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
Saken utsettes i påvente av videre forhandlinger.

Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Eikeland (FRP) jmf Fvl. § 6,1.ledd b, da han er i slekt med part i
saken. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Møtet ble vedtatt lukket jf Kommunelovens § 11-5, 3. ledd jf. fvl. § 13 jf. Off.l. § 23, det offentliges
forhandlingsposisjon.
Kommunestyret ble orientert om behandling i formannskapet. Etter orienteringen ble saken vedtatt trukket fra
sakskartet i dette møtet.

Votering:
Saken ble enstemmig vedtatt trukket fra sakskartet med bakgrunn i formannskapets behandling.

Protokolltilførsel fra repr. Daland (Uavh):
Det forutsettes at det snarest inngås en frivillig avtale.

PS 105/19 Krav om dekning av saksomkostninger
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.10.2019
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyres vedtak av 20.08.2019 er ikke fattet i klagesak eller i sak om omgjøring av eget tiltak, jf.
fvl. § 35, første ledd. Fvl. § 36, første ledd får dermed ikke anvendelse.
Saksomkostningskravet bør avslås, jf. fvl. § 36 første ledd.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Klagen av 27.09.2019 må avvises, jf. fvl. § 33 første ledd idet det ikke foreligger et vedtak som er gjenstand
for klage.
Saksomkostningskravet avslås, idet vilkårene i fvl. § 36 første ledd ikke er oppfylt.
Forslagene fra FRP ble ikke stemt over da forslagsstiller aksepterte at forslaget følger saken.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:

Søgne kommunestyret gir rådmann fullmakt til å fatte vedtak i sak om saksomkostninger for sak
behandlet i kommunestyret etter interpellasjon fra Eikeland i juni 2019 og i vedtak i august 2019.

Votering:
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyret gir rådmann fullmakt til å fatte vedtak i sak om saksomkostninger for
sak behandlet i kommunestyret etter interpellasjon fra Eikeland i juni 2019 og i vedtak i
august 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Søgne kommunestyret gir rådmann fullmakt til å fatte vedtak i sak om saksomkostninger for sak
behandlet i kommunestyret etter interpellasjon fra Eikeland i juni 2019 og i vedtak i august 2019.

Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyret gir rådmann fullmakt til å fatte vedtak i sak om saksomkostninger for
sak behandlet i kommunestyret etter interpellasjon fra Eikeland i juni 2019 og i vedtak i
august 2019.

PS 106/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
31.10.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
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 - 31.10.2019
Ordfører informerte om flyttedato 22.november 2019. Det planlegges en del felles informasjon som vil gå ut
til publikum i den forbindelse.
Siste møte i Søgne kommunestyret finner sted torsdag 19.desember 2019.

FO 10/19 Interpellasjon om kommunsammenslåingen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2019
Behandling:
Interpellasjon fra repr. Daland (Uavh)
Ordfører.
Jeg har av innbygger i Søgne kommune blitt bedt om at det fra ordfører bør bekreftes til
kommunestyret, at flertallet i Søgne kstyre tok folkeavstemningen med kommunevalg til etterretning
når flertallet sa nei til kommunesammenslåing, og at avgjørelse om sammenslåing av Søgne,
Songdalen og Kristiansand ble vedtatt på stortinget, og ikke lokalt i Søgnes kstyre.
Kan ordfører bekrefter at Søgne kstyre ikke ønsket sammenslåing med Songdalen og Kristiansand?
Kan ordfører bekrefte at det var stortinget som vedtok sammenslåingen, mot Søgne kstyre sitt vedtak
om kommunesammenslåing?
Mvh Bernt Daland, Uavhengig representant.

Ordfører Hilde (AP) leste opp sitt svar:

Det er underlig at saker som er så godt opplyst og drøftet både i nasjonale og regionale medier skal
være gjenstand for en interpellasjon nå så lang tid i ettertid og rett før vi nå slås sammen til nyttår.
Representanten Daland er også godt kjent med svarene på spørsmålene han selv stiller i denne
interpellasjonen
Mine svar vil derfor være veldig korte:
Svar på spørsmål 1 Om ordfører kan bekrefte at Søgne kommunestyret ikke ønsket sammenslåing
med Songdalen og Kristiansand svaret er JA – vedtak om å ikke slå seg sammen ble fattet i juni
2016.
Svar på spørsmål 2. om ordfører kan bekrefte at det var Stortinget som vedtok
tvangssammenslåingen? Svaret er JA. Det ble fattet vedtak om tvangssammenslåing i Stortinget 8
juni 2017 og vedtaket ble opprettholdt av nytt Storting i eget vedtak i desember 2017.
Stortinget har altså to ganger tatt stilling til saken om tvangssammenslåing av kommuner. Søgne
Songdalen og Kristiansand var en av disse tvangssammenslåtte kommunene.
Astrid M. Hilde
Ordfører

