SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstraordinært møte)
04.05.2016
12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Leder
Bjørn Egeli
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Nestleder
Tom Erik Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Funksjon
Medlem

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

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann

Sak angående «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 – forlengelse av
bompengeperioden i to år» ble lagt på bordet i møtet, og behandlet i forkant av PS 39/16.

Lukking av møtet
PS 39/16 Omorganisering av Administrasjonsavdelingen
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- eller personalforvaltning».
Endring i saksliste

PS 40/16 ble behandlet i forkant av 39/16.

Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til sakskart og
innkalling, datert 29.04.16. Møtet ble varslet formannskapets medlemmer 28.04.16. Sakskartet
omfattet PS 39/16-PS 40/16.

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

Astrid M. Hilde
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

PS 39/16 Omorganisering av administrasjonsavdelingen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om ny organisering av administrasjonsavdelingen til etterretning.
De økonomiske konsekvensene innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Alle fagorganisasjoner og hovedverneombud var invitert til å delta.
Rådmann Holum, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud Nielsen orienterte og besvarte spørsmål om
prosessen og løsningsforslag i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet.
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- eller personalforvaltning».
Møtet ble åpnet for publikum.
Ordfører ber om at formannskapet holdes orientert videre.
Formannskapet fattet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken om ny organisering av administrasjonsavdelingen til etterretning.
De økonomiske konsekvensene innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

PS 40/16 Eventuelt 04.05.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.05.2016
Behandling:
Sak angående «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 – forlengelse av
bompengeperioden i to år» ble lagt på bordet i møtet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Søgne kommune støtter intensjonen i avtalen slik den foreligger, og vil i ettertid komme med
tilleggskommentarer.

Votering:
Ordfører Hildes forslag vedtatt med 8 mot 1 stemmer (FRP).

Vedtak:
Søgne kommune støtter intensjonen i avtalen slik den foreligger, og vil i ettertid komme med
tilleggskommentarer.

