SØGNE
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Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
22.01.2014
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Helge Andresen
Fung. ordfører
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem

Representerer
H
H
KRF
AP
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Åse R. Severinsen
Tom Løchen

Representerer
H
H

Funksjon
Ordfører
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Anne May Ribe
Åse R. Severinsen
Karl Wilhelm Strandvik
Tom Løchen

Representerer
H
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Daniel Holm
Ståle Øverland (PS 4/14)

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Arealplanlegger
Økonomisjef

Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Varaordfører
Helge Andresen (H) fungerte som ordfører i Åse Severinsen (H) sitt fravær.PS 4/14 behandlet før
sak PS 1/14. Forøvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart datert 15.01.14 omfattet PS 1/14PS11/14. Representant Strandvik (H) innvilget permisjon fra kl. 12.45 (under sak PS 11/14 –
Eventuelt).
Program
 Kl 09-09:15: I forkant av formannskapets møte var det en orientering om ulike alternativer i
forbindelse med nytt halvt driftstilskudd for fysioterapeuter ved lege Frank Andersen.
Medlemmene i klagenemnda innkalt og til stede under orienteringen
 Kl 09:15-11.40: Behandling av oppsatte saker.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Helge Andresen
Fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 1/14

Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.13

PS 2/14

Referatsaker

RS 1/14

Innvilget søknad om tilskudd til rekruttering av psykologer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene

PS 3/14

Erstatning for forsinket innflytting i tidligere apoteklokaler i
Helsehuset

PS 4/14

Utvidelse av Langenes fiskerikai

PS 5/14

Forkjørsveg kommunal veg Årosveien

PS 6/14

Høringsforslag - Inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og
funksjonsklasser

PS 7/14

E39 Døle bru - Livold - høringsuttalelse planprogram

PS 8/14

Kommunedelplan for sykkel - offentlig ettersyn og høring

PS 9/14

Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til
retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

PS 10/14

Agdermodellen for likestilling og opprettelse av likestillingsutvalg i
Søgne kommune

PS 11/14

Eventuelt 22.01.13

U.off.

NB: Endringer i oppsatt rekkefølge for behandling av saker, kan ved behov, bli endret under møtet.

PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 04.12.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 04.12.13

PS 2/14 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 1/14 Innvilget søknad om tilskudd til rekruttering av psykologer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013/3824
PS 3/14 Erstatning for forsinket innflytting i tidligere apoteklokaler i Helsehuset
Rådmannens forslag til vedtak:
Enighetsprotokoll mellom Søgne kommune og Søgne Legesenter datert 04.12.2013 godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Enighetsprotokoll mellom Søgne kommune og Søgne Legesenter datert 04.12.2013 godkjennes.

PS 4/14 Utvidelse av Langenes fiskerikai
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeide med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeide
med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om kostnadsberegningen av de ulike alternativene og svarte på
spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (H).

Vedtak:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
3. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
4. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Repr. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av KRF, AP og Venstre:
Alternativ til punkt 1 i rådmannens alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag fra fiskerne (datert 8/1-1). Dette med en
pris på 1600 kr, og at brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens alternativ 1 fikk ingen stemmer
 Punkt 1 i rådmannens alternativ 2 satt opp mot KRF, AP og Venstre sitt alternativ til punkt 1 i
rådmannens alternativ 2. Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og
AP).
 Punkt 2 i rådmannens alternativ vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og AP).

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et
arbeid med sikte på salg av eiendommen.

PS 5/14 Forkjørsveg kommunal veg Årosveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet er positiv til at Årosveien fra krysset med Årossanden (Åros camping) og fram til
rundkjøring blir forkjørsveg på lik linje med strekningen fra Hølleveien og frem til kryss
Årossanden. Formannskapet anmoder administrasjonen å kontakte vegvesenet med tanke på en felles
saksfremstilling og vedtak for den kommunale og fylkeskommunale strekningen av vegen.
Investeringsutgifter på ca 35.000,- forutsettes dekket ved å omdisponere midler fra prosjektnummer
1771 «erverv av grunn» til eget prosjektnummer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet er positiv til at Årosveien fra krysset med Årossanden (Åros camping) og fram til rundkjøring
blir forkjørsveg på lik linje med strekningen fra Hølleveien og frem til kryss Årossanden. Formannskapet
anmoder administrasjonen å kontakte vegvesenet med tanke på en felles saksfremstilling og vedtak for den
kommunale og fylkeskommunale strekningen av vegen. Investeringsutgifter på ca 35.000,- forutsettes dekket
ved å omdisponere midler fra prosjektnummer 1771 «erverv av grunn» til eget prosjektnummer.

PS 6/14 Høringsforslag - Inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og
funksjonsklasser
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende innspill for videre behandling i Knutepunkt Sørlandet: Søgne
kommune mener det er positivt med en kategorisering av fylkesvegnettet. I Søgne bør strekningen på
FV-204 fra kryss Leire/E-39 til kryss Ausviga/Ausvigheia defineres som «viktig fylkesveg».

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune gir følgende innspill for videre behandling i Knutepunkt Sørlandet: Søgne kommune mener
det er positivt med en kategorisering av fylkesvegnettet. I Søgne bør strekningen på FV-204 fra kryss Leire/E39 til kryss Ausviga/Ausvigheia defineres som «viktig fylkesveg».

PS 7/14 E39 Døle bru - Livold - høringsuttalelse planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle
bru – Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand
til Stavanger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved rådmann Holum i forkant av behandlingen
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia betraktes
som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å
sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og
for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til Stavanger.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Venstre:
Søgne kommune synes planprogrammet for ny E 39 på strekningen Døle bru-Livold er akseptabelt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forlag til vedtak vedtatt med 5 stemmer (H, KRF) mot 2 stemmer (AP, V).
 Fellesforslaget fra AP og Venstre ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til
Stavanger.

PS 8/14 Kommunedelplan for sykkel - offentlig ettersyn og høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og høring i
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Ingvild Møgster Lindaas fra Statens vegvesen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og høring i
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak.

Vedtak:
Saken realitetsbehandles etter nyttår. Planen med kart sendes formannskapets medlemmer i papir.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Fung. ordfører Andresen (H) fremmet forslag på vegne av formannskapet:
Planen må bearbeides slik at den blir realistisk i forhold til tidshorisont, muligheter for finansiering, og
likeledes fornuftige, realistiske tiltak hva angår dimensjoneringer.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot formannskapets forslag. Formannskapet vedtak enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Planen må bearbeides slik at den blir realistisk i forhold til tidshorisont, muligheter for finansiering, og
likeledes fornuftige, realistiske tiltak hva angår dimensjoneringer.

PS 9/14 Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer
for tildeling av investeringsmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.1.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune». Rådmannen fremmet forslag om tillegg til punkt 2: «Utgifter til kommunale gebyr vil være
inkludert i tildelt beløp.»
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som
er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre strykes.
Christian Eikeland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget viser til kommunestyrets budsjettvedtak
for Økonomiplan 2014 – 2017. Enhetens reduksjon på kr. 100 000,- i kulturmidler, skal ikke ramme lag og
organisasjoner hvor barn og ungdom deltar.»
Janette Kleivset, KrF, fremmet forslag: «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune
vedtas med følgende endringer: 3. Hva prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra
retningslinjene.»

Votering:
Rådmannens to tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Janette Kleivset, KrF, sitt forslag falt med fire, Ngadhenjim, H, Kleivsett, Krf, og Daland og Eikeland, FrP,
mot sju stemmer, Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne og Andresen H, og Try, SP.
Christian Eikeland, FrP, sitt forslag falt med to, Daland og Eikeland, FrP, mot ni stemmer, Kleivset, KrF,
Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne, Ngadhenjim og Andresen H, og Try, SP
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og
investeringsmidler med de vedtatte endringer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler med de
vedtatte endringer
Vedtatte endringer i tjenesteutvalget:
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune
ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre
strykes.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva
prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra retningslinjene.»

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (H (2 – Andresen og Andersen, V, KRF) mot 3
stemmer (H (2-strandvik og Ribe), AP)
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling:
Formannskapet støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler med de
vedtatte endringer
Vedtatte endringer i tjenesteutvalget:
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune
ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre
strykes.

Vedtatte endringer i formannskapet:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva
prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra retningslinjene.»

PS 10/14 Agdermodellen for likestilling og opprettelse av likestillingsutvalg i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som
likestillingsutvalg i Søgne kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i
forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som likestillingsutvalg i Søgne
kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med
valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens
organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyres forslag til vedtak enstemmig vedtak. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen
kommunens organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som likestillingsutvalg i Søgne
kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med
valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015

Administrasjonsutvalget fattet i møtet, 24.01.14 følgende vedtak i saken.
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens
organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.
Fung. ordfører Andresen (H) fremmet nytt punkt
Valgnemnda skifter navn til valgnemnd og likestillings utvalg fra 01.02.14
Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens organisasjon behandles slike saker av
administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyres forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble ikke votert over.

Vedtak:
Valgnemnda skifter navn til valgnemnd og likestillings utvalg fra 01.02.14
Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens organisasjon behandles slike saker av
administrasjonsutvalget.

PS 11/14 Eventuelt 22.01.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak

Vedtak:
En sak om ulike alternativer i forbindelse med nytt halvt driftstilskudd for fysioterapeuter legges frem
for politisk behandling.
Repr. Berge (V):
 Ønsket en redegjørelse om bruk av bevilgning til Statens vegvesen på kr 0,5 mill. til kommunedelplan
vei. Ønsker en skriftlig tilbakemelding fra Statens vegvesen. Rådmann Holum orienterte
 Ønsket tilbakemelding i sak om forsinkelse i ferdigstillelse av rådhus. Rådmann orienterte
 Ønsket rådmannens betraktinger om fylkesmannens vedtak i sak om «Trine på gården».
Fylkesmannens vedtak i saken ble utdelt i møtet. Enhetsleder Glen Oskar Austgard orienterte.
 Ønsket tilbakemelding om ny dato for tur med formannskapet i Songdalen. Rådmann Holum: Ny
dato: 6. og 7. mai
 Ønsket tilbakemelding om fikspunkt og planlegging av vei østover. Rådmannen orienterte
Repr. Strandvik (H) innvilget permisjon fra kl. 12.45.
Repr. Kleivset (KRF):
 Ønsket tilbakemelding om status ang. parkering ved Søgne hovedkirke. Rådmannen orienterte.
Enhetsleder Paal Kristensen orienterte om luktproblematikk i Linnegrøvan.
Rådmann Holum:
 Orienterte om anbud for kjøp av banktjenester i samarbeid med Songdalen kommune. Arbeidet
igangsettes før sommeren



Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing på kr 2 mill. i sentraladministrasjonen, teknisk, og
administrasjonsavdelingen. Møtet lukket i.h.t kommuneloven § 31.3.- Et folkevalgt organ skal vedta å
lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold

