Søgne 13.11-2012
Hei
Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til protokollen i Formannskapet
07.11-12 RS 83/12 om de påstander og slik jeg ser det angrep på representant Bernt
Daland samt angrep på Leder i Plan og Miljøutvalgets møte 14.03-12 og fungerende
ordfører i Kommunestyremøte 26.04-12. Jeg ser også på dette som et angrep på
administrasjonen.
Jeg viser til protokollens påstander fra to representanter under.
Repr. Berge (V): RS 83/12: Habilitetsvurdering av repr. Bernt Daland (FRP).
Repr. Berge (V) mente at habilitetsvurderingen skulle ha vært lagt fram for utvalget
noe den ikke hadde blitt.
Det er utvalget som avgjør om en person er habil eller inhabil.
Repr. Egeli (AP): Utvalget må få informasjon om det på forhånd er gjort
habilitetsvurderinger.
Repr. Berge (V): Dersom det stilles spørsmål fra en representant om habilitet, skal
det legges fram for det aktuelle utvalget.
Jeg vil begynne med å be de representanter som kommer med slike påstander om å
lese protokoller før slike angrep og påstander blir fremsatt.
Jeg viser til protokoll fra Plan og Miljøutvalgets møte 14.03-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.03.2012
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da en av de som står bak
prosjektet er hans fetter. Representanten eier også eiendom i gata fetteren bor.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Vurdering av
habilitetsspørsmålet fra spesialrådgiver Jahn Arild Stray utdelt i møtet.
Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og tiltrådte møtet.
Jeg viser så til protokoll fra kommunestyrets møte 26.04-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2012
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er andelseier i Borøya
vannverk.
Representanten fratrådte møtet under behandlingen.
Representanten enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Det ble også fra fungerende ordfører opplyst for kommunestyrets medlemmer at
vurderingen lå tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer dersom noen ønsket å
lese den.
Ingen av kommunestyrets medlemmer ønsket dette.

Jeg håper at vi i fremtiden kan opptre ryddig i forhold til hverandre, og komme med
fakta og ikke gjetninger.
Med vennlig hilsen
Egel Terkelsen
Gruppeleder Søgne FrP
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Fra: Åse R Severinsen[Aase.Severinsen@sogne.kommune.no]
Dato: 14.11.2012 09:08:52
Til: Grethe Murbræch
Tittel: VS: Referatsak 83/12
Ber om at dette vedlegget blir kopiert opp og lagt fram for formannskapet i neste møte.
Åse Severinsen
Fra: Terkelsen, Egel [mailto:Egel.Terkelsen@nov.com]
Sendt: 13. november 2012 22:45
Til: Åse R Severinsen
Kopi: Helge Andresen (tofteand@online.no); Kim Høyer Holum; Grethe Murbræch
Emne: Referatsak 83/12

Heia
Jeg ber om at min kommentar fremmes som en referatsak i Formannskapets møte 21.11-12
Mvh
Egel Terkelsen

Gruppeleder Søgne FrP
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