SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Rådmannens kontor Søgne rådhus (ekstraordinært møte)
21.09.2015
17:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Leder
Helge Andresen
Nestleder
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem

Representerer
H
H
H
H
KRF

Forfall faste medlemmer:
Navn
Solveig Kjelland Larsen
Arild Ernst Berge

Representerer
AP
V

Funksjon
MEDL
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann

Møtet var unntatt offentlighet iht Off.l.§23.1. Formannskapets vedtaket i PS 71/15 er offentlig.
Av 7 medlemmer var 6 tilstede, inkludert møtende vararepresentant. Ingen vararepresentant møtte
for repr. Berge. Følgende sak ble behandlet: PS 81/15.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Kim høyer Holum
Rådmann

Saksnr

Innhold

U.off.

PS 81/15

Personalsak - oppfølging av vedtak 02.09.15

iht
Off.l.§23.1

PS 81/15 Personalsak - oppfølging av vedtak 02.09.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.09.2015
Behandling:
Formannskapet fremmet følgende forslag:
Formannskapet viser til vedtaket av 2. september 2015 og har i dag fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet tar til etterretning den orientering som er gitt av rådmannen og advokat Vegard Bø
Bahus etter hans uavhengige gjennomgang av de ulike sakene. Advokat Bahus har hatt fri tilgang til å
innhente all dokumentasjon han har funnet nødvendig.
2. Gjennomgangen har bestått i å foreta en vurdering av hvordan de ulike sakene har blitt håndtert av
administrasjonen i Søgne kommune. I arbeidet har all relevant dokumentasjon blitt vurdert.
3. Konklusjonen etter denne gjennomgangen er at det ikke har funnet sted kritikkverdige forhold i
administrasjonens håndtering av de ulike sakene. Ingen av de fremsatte dokumenterbare påstandene
har vist seg å være riktige.
4. Formannskapet ser ingen grunn til å foreta ytterligere skritt i sakens anledning etter den
gjennomgangen som er blitt foretatt og etter de drøftelser som har funnet sted i møtet.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:

Vedtak:
Formannskapet viser til vedtaket av 2. september 2015 og har i dag fattet følgende vedtak:
5. Formannskapet tar til etterretning den orientering som er gitt av rådmannen og advokat
Vegard Bø Bahus etter hans uavhengige gjennomgang av de ulike sakene. Advokat Bahus har
hatt fri tilgang til å innhente all dokumentasjon han har funnet nødvendig.
6. Gjennomgangen har bestått i å foreta en vurdering av hvordan de ulike sakene har blitt
håndtert av administrasjonen i Søgne kommune. I arbeidet har all relevant dokumentasjon blitt
vurdert.
7. Konklusjonen etter denne gjennomgangen er at det ikke har funnet sted kritikkverdige forhold
i administrasjonens håndtering av de ulike sakene. Ingen av de fremsatte dokumenterbare
påstandene har vist seg å være riktige.
8. Formannskapet ser ingen grunn til å foreta ytterligere skritt i sakens anledning etter den
gjennomgangen som er blitt foretatt og etter de drøftelser som har funnet sted i møtet.

