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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Sakskart datert 12.12.2019 omhandlet politisk sak 107/19 til og med politisk sak 118/19.
RS 17/19 Rapport – Dispensasjoner fra plan- og bygningsloven i Søgne kommune ble ettersendt
17.12.2019.
For øvrig ingen merknader til innkalling og sakslisten.
Endringer i saksliste
PS 111/19 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - gjøres gjeldende fra 01.01.20 ble
trukket fra sakskartet.

Habilitet



PS 113/19 Tilbakeføring av venteliste for kjøp av båtplasser i Søgne kommune
Det ble reist habilitetsspørsmål for representanter som eier andeler i andelslaget da disse regnes som
part i saken eller i nær slekt med part i saken. Representantene ble enstemmig vedtatt inhabile jf Fvl §
6, bokstav a og b. Dette gjelder repr. Kleivset (KRF), repr Berge (V), repr. Monstad (MDG), repr.
Løchen (H), repr. Rafoss (AP), repr. Lunde (AP), repr. Henden (AP), repr. Terkelsen (FRP), repr.
Fardal (Uavh), repr. Jørgensen (FRP), repr. Stubstad (FRP).
Det møtte ingen vara. Saken ble behandlet med 16 representanter tilstede.

Protokollen ble enstemmig godkjent i møtet.
Repr. Andersen (H) og repr Daland (Uavh) ble innvilget permisjon og forlot møtet før møtet formelt
ble avsluttet. Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen ble godkjent med 25
representanter tilstede.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 19.12.2019
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Ordfører
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PS 107/19 Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 31.10.2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 31.10.2019

PS 108/19 Godkjenning av protokoll Plan og miljøutvalget 11.12.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 11.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 11.12.2019.

PS 109/19 Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune.

PS 110/19 Godkjenning av endringer selskapsavtale Vest-Agdermuseet IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:

Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

PS 111/19 Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - gjøres
gjeldende fra 01.01.20
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Saken behandles av bystyret i nye Kristiansand kommune, og ble trukket fra sakskartet.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

PS 112/19 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020 - oppdatert pr
november 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020, ajourført pr november 2019»
vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020, ajourført pr november 2019»
vedtas.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020, ajourført pr november
2019» vedtas.

PS 113/19 Tilbakeføring av venteliste for kjøp av båtplasser i Søgne kommune til
andelslagene
Rådmannens forslag til vedtak:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning
fra 01.01.20

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr Løchen (H), repr. Berge (V), repr. Terkelsen (FRP) og repr.
Kleivset (KRF) ettersom de er eiere av båtplasser i andelslag i Søgne og regnes som part i saken, jf. Fvl. §
6,1.ledd, punkt a.
Representantene ble enstemmig vedtatt inhabile og forlot møtet under behandling av saken. Det møtte ingen
vara. Saken ble behandlet med 5 representanter tilstede.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning
fra 01.01.20.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.
Votering
 Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med
virkning fra 01.01.20.
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for representanter som eier andeler i andelslaget da disse regnes som part i
saken eller i nær slekt med part i saken. Representantene ble enstemmig vedtatt inhabile jf Fvl § 6, bokstav a
og b. Dette gjelder repr. Kleivset (KRF), repr Berge (V), repr. Monstad (MDG), repr. Løchen (H), repr.

Rafoss (AP), repr. Lunde (AP), repr. Henden (AP), repr. Terkelsen (FRP), repr. Fardal (Uavh), repr.
Jørgensen (FRP), repr. Stubstad (FRP).
Det møtte ingen vara. Saken ble behandlet med 16 representanter tilstede.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning fra
01.01.20.
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning fra
01.01.20.
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.

PS 114/19 Sluttbehandling -Områderegulering for Øygardsheia nord (
Langenesåsen ) Plan ID 201601
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Øygardsheia nord,
Plan ID 201601 iht. vedlegg.
2. Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 11.12.2019
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemme.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for
Øygardsheia nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.
2. Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Konst. enhetsleder areal Vibeke Wold Sunde besvarte spørsmål i saken.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Øygardsheia
nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.

4. Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 25 mot 2 (MDG, SV) stemmer.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for
Øygardsheia nord, Plan ID 201601 iht. vedlegg.
2. Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.

PS 115/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID
201516
Rådmannens forslag til vedtak:
Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas følgende
endringer:
- Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme innsigelsen
til Fylkesmannen.
- Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og ned til
sjøkanten i sør.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 11.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas følgende
endringer:
- Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst tas ut av planen, for å imøtekomme innsigelsen
til Fylkesmannen.
- Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og ned til
sjøkanten i sør.
Repr. Henriksen (AP) fremmet endringsforslag:
1.3 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
1.3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS
a) Innenfor hver enkelt tomt tillates det oppført én bolig med sekundær leilighet og tilhørende
garasje, uthus. Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m² i bruksareal.
Hytte på Brønnevika 31, gnr 31/87 tas ut av planen. Bestemmelsene 1.3.3. tas ut.
Tomt 27 og 29 har en plassering og byggegrense som potensielt gjør boliger her særlig eksponert
mot sjøen og vil også kunne kreve til dels omfattende landskapsinngrep. Tomtene, samt areal med
veiformål SKV7, tas derfor ut av planen av landskapshensyn og formålet endres til friområde.

Repr. Reisvoll (H) fremmet endringsforslag:
Bestemmelsene
pkt. 1.3.1
o. tomt 27 ok gulv 26 moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
p. tomt 29 ok gulv 26. moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
pkt. 1.3.1 På tomt 27 og 29 tillates en boenhet.
Repr. Daland (Uavh) fremmet endringsforslag:
Tomt 2-4-6 og 8 med tilhørende veianlegg tegnes hvitt i plankart og unntas rettsvirkning.
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:







Punktvis avstemming over AP sitt endringsforslag. Alle punkter falt 3 (AP, MDG) mot 6
stemmer.
Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Repr. Daland (UAVH) forslag vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Første strekpunkt i rådmannens forslag falt med 3 (MDG, AP) mot 6 stemmer
Andre strekpunkt i rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (UAVH) stemmer
Planen med endringer som fremgår i saksframlegget vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer

Innstilling:
Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas følgende
endringer:
- Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og
ned til sjøkanten i sør.
- Bestemmelsene pkt. 1.3.1
o. tomt 27 ok gulv 26 moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
p. tomt 29 ok gulv 26. moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
pkt. 1.3.1 På tomt 27 og 29 tillates en boenhet.
Tomt 2-4-6 og 8 med tilhørende veianlegg tegnes hvitt i plankart og unntas
rettsvirkning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas følgende
endringer:
- Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og ned til
sjøkanten i sør.
- Bestemmelsene pkt. 1.3.1
o. tomt 27 ok gulv 26 moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.

p. tomt 29 ok gulv 26. moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
pkt. 1.3.1 På tomt 27 og 29 tillates en boenhet.
Tomt 2-4-6 og 8 med tilhørende veianlegg tegnes hvitt i plankart og unntas rettsvirkning.
Repr. Daland (Uavh) fremmet forslag:

Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212, med endringer som fremgår i saksframlegget.
I tillegg vedtas følgende endringer: - Tomt 2, 4, 6 og 8 med tilhørende veiatkomst sendes til mekling
Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og ned til
sjøkanten i sør.
Bolig foran Juviga 23, på reguleringskart benevnt som tomt 27 skal trekkes to meter lenger vest enn
angitt byggelinje mot øst i reguleringsplan.
Det delegeres til administrasjonen å behandle klager på vedtaket.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:

Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §1212, I tillegg vedtas følgende endringer:
-

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

-

Hytte på Brønnevika 31, gnr 31/87 tas ut av planen. Bestemmelesene 1.3.3. tas ut.

-

Tomt 27 og 29 har en plassering og byggegrense som potensielt gjør boliger her særlig
eksponert mot sjøen og vil også kunne kreve til dels omfattende landskapsinngrep. Tomtene,
samt areal med veiformål SKV7, tas derfor ut av planen av landskapshensyn og formålet
endres til friområde.

Bestemmelsene
1.3 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
1.3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS
a) Innenfor hver enkelt tomt tillates det oppført én bolig med sekundær leilighet og tilhørende
garasje, uthus. Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m² i bruksareal.
1.5.1
d) I friområdet mellom tomt 20 og 22 skal det reetableres en sti som følger terrenget.
Det delegeres til administrasjonen å behandle klager på vedtaket.
Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen fra plan- og miljøutvalget:
Byggegrense på tomt 27 trekkes 2 meter mot vest.
Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Repr. Daland (Uavh) sitt forslag falt med 7 mot (Uavh: Daland og Fardal, FRP, SP) mot 20 stemmer.
Innstilling fra plan- og miljøutvalget med endringer foreslått av H ble satt opp mot forslag fra AP.
Innstilling fra plan- og miljøutvalget med endringer foreslått av H ble vedtatt med 17 (V, KRF, H,
Uavh: Fardal, Uavh: Daland, Uavh: Strandvik, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
Detaljregulering for Tangheia-Osebakken – Plan ID 201516 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer som fremgår i saksframlegget. I tillegg vedtas følgende
endringer:
- Friområdet langs Brønnviga 31 utvides mot vest til byggegrensen til hyttetomten, og
ned til sjøkanten i sør.
- Bestemmelsene pkt. 1.3.1
o. tomt 27 ok gulv 26 moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
p. tomt 29 ok gulv 26. moh. overkant flatt tak/pulttak 30.5 moh.
pkt. 1.3.1 På tomt 27 og 29 tillates en boenhet.
Tomt 2-4-6 og 8 med tilhørende veianlegg tegnes hvitt i plankart og unntas
rettsvirkning.
Byggegrense på tomt 27 trekkes 2 meter mot vest.
Administrasjonen behandler eventuelle klager på vedtaket som underinstans.

PS 116/19 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID
201604
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klage fra Statens vegvesen tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604, med
revidert plankart av 18.11.2019.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 11.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
1. Klage fra Statens vegvesen tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604, med
revidert plankart av 18.11.2019.
2. Plan – og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Leder Lunde (AP) fremmet endringsforslag:

Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Stubstad (FRP) fremmet forslag:
1. Detaljreguleringsplan for del av Hølleveien plan ID 201601 avvises
2. Det startes regulering av fortau/gang/sykkelveg langs vestsiden av RV 456 med trafikksikker
kryssing av RV 456 ved Nygård skole og ved Dr. Rhodes vei.
3. Kommunestyret anmoder Statens Vegvesen om å etablere midlertidige og trafikksikre tiltak ved
kryssing av fylkesvei 456 ved Nygård skole
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge.
 FRP sitt forslag falt med 3 (H-Reisvoll, FRP, UAVH) mot 6 stemmer
 Leder sitt endringsforslag vedtatt med 8 mot 1 (UAVH) stemmer
 Rådmannens forslag med endring vedtatt med 6 mot 3 (H-Reisvoll, FRP, UAVH) stemmer
Innstilling:
1. Klage fra Statens vegvesen tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604, med
revidert plankart av 18.11.2019.
2. Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. Klage fra Statens vegvesen tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604, med
revidert plankart av 18.11.2019.
4. Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Stubstad (FRP) fremmet forslag:

1. Detaljreguleringsplan for del av Hølleveien plan ID 201601 avvises
2. Det startes regulering av fortau/gang/sykkelveg langs vestsiden av RV 456 med trafikksikker
kryssing av RV 456 ved Nygård skole og ved Dr. Rhodes vei.
3. Kommunestyret anmoder Statens Vegvesen om å etablere midlertidige og trafikksikre tiltak ved
kryssing av fylkesvei 456 ved Nygård skole
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslag fra FRP ble satt opp mot innstilling fra plan- og miljøutvalget.

Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 20 (V, KRF, H: Løchen, Andersen, Lohne,
Uavh: Strandvik, SP, AP, SV, MDG) mot 7 (Uavh: Fardal og Daland, H: Reisvoll, FRP) stemmer.

Vedtak:
1. Klage fra Statens vegvesen tas delvis til følge. I medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604, med
revidert plankart av 18.11.2019.
2. Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 117/19 Anskaffelse av tomt til videregående skole på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune anbefaler at avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune vedtas
slik det er skissert i saksfremstillingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Formannskapet godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 25 mot 2 (H: Reisvoll, AP: Haugland) stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne

kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.

PS 118/19 Referatsaker Kommunestyret 19.12.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
Leder av kontrollutvalget Helge Andresen og Agder kommunerevisjon v/ Henriette Svendsen var
tilstede i møtet, tilgjengelig for spørsmål.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 17/19 Rapport - Dispensasjoner fra plan- og bygningsloven i Søgne kommune
2015/2719

