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Høringsuttalelse Søgne kommune - Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny
region Agder?"
Søgne kommunestyre behandlet i møte 27.10.16, sak PS 84/16 Høring om
forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" og fattet følgende enstemmig vedtak:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør
gjennomføres så raskt som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med
sikte på å utvide regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener
Søgne kommune at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en
sammenslåing
4. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som
innebærer en svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt
for en avtale som sikrer Søgne videregående skole fremtidig drift og
utvidelsesmuligheter.
Nedenfor følger fullstendig saksprotokoll i kommunestyret 27.10.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Forslag til redaksjonskomité for regionreform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal
opp til avstemning
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
 Repr. Kleivset (KRF)
Da det ikke har vært mulig å få utsatt høringsfrist ble saken realitetsbehandlet i møtet, og
formannskapets innstilling ble dermed ikke votert over.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:

Postadresse:
Postboks 1051
4682 SØGNE

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 SØGNE

Telefon: 38055555
Telefaks: 38 05 55 16
Direktenr: 95410088

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

1. Søgne kommunestyre vedtar at man ønsker at fylkestinget skal se på mulighetene for å få til en
større region enn bare et samlet Agder og bør derfor starte forhandlinger med Rogaland,
fortrinnsvis i et samarbeid med Aust- Agder, så snart som mulig.
2. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som innebærer en
svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt for en avtale som
sikrer Søgne videregående skole fremtidig drift og utvidelsesmuligheter.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør gjennomføres
så raskt som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med sikte på
å utvide regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener Søgne
kommune at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en sammenslåing
Repr. Henriksen (AP) trakk punkt 1 i Arbeiderpartiets forslag,
Ordfører Hilde (AP) la frem fellesforslag fra samtlige partier:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør gjennomføres
så raskt som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med sikte på
å utvide regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener Søgne
kommune at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en sammenslåing
4. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som innebærer en
svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt for en avtale som
sikrer Søgne videregående skole fremtidig drift og utvidelsesmuligheter.

Votering:
Fellesforslaget ble votert over punktvis. Alle punkter enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør
gjennomføres så raskt som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med
sikte på å utvide regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener
Søgne kommune at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en
sammenslåing
4. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som
innebærer en svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes
aktivt for en avtale som sikrer Søgne videregående skole fremtidig drift og
utvidelsesmuligheter.
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