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Kristoffer Koch, kommunens advokat var også til stede under møtet.
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller saksliste datert 17.01.17. Sakskartet omfattet sak PS 8/17-10/17.
Sak PS 10/17 ble behandlet før PS 8/17.
PS 9/17 Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune
Rådmannen erklært inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav).En
offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken. Kommunalsjef Tofte tiltrådte under
behandlingen av saken.

Ordfører Hilde (AP) erklært inhabil jmf forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav). Likeså er han ugild
når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant
annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Varaordfører Terkelsen (FRP) trådte inn som møteleder.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Egel Terkelsen
varaordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 8/17

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17

PS 9/17

Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune

PS 10/17

Eventuelt 20.01.17

U.off.
U.off. jmf
Off.l. §13
jfr. Fv.l.
§13

PS 8/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2017
Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til neste ordinære møte.

Vedtak:
Saken utsatt til neste ordinære møte.

PS 9/17 Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et
møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold jfr. Fv.l. §13
Saken forelagt formannskapet uten forslag til vedtak.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.
Votering:
Frp sitt utsettelsesforslag vedtatt med 5 (H, V, FRP, KRF) mot 4 (AP, MDG)

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2017
Behandling:
Organisasjonssjef Gustav Skretting og kommunens advokat var Kristoffer Koch til stede under behandlingen.
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et
møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold jfr. Fv.l. §13

Saken forelagt formannskapet uten forslag til vedtak.
Ordfører stilte spørsmål ved rådmannens habilitet. Rådmann Kim Høyer Holum erklærte seg inhabil og forlot
møtet under habilitetsvurderingen. Rådmannen ble enstemmig vurdert inhabil til å behandle saken etter
forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav).En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken.
Kommunalsjef Tofte tiltrådte under behandlingen av saken.
Repr. Terkelsen (FRP) stilte spørsmål med ordføreres habilitet til å behandle saken.
Ordfører Hilde (AP) forlot møtet under habilitetsvurderingen. Varaordfører Terkelsen (FRP) trådte inn som
møteleder.
Ordføreren ble erklært inhabil med 5 (FRP,V, H, KRF) mot 3 (AP,SV) stemmer , jmf forvaltningsloven § 6.
(habilitetskrav). Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Ingen vara tiltrådte for ordfører Hilde (AP), og det var 8 representanter til stede under den videre
behandlingen.
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av sak «Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune» utsettes
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Nytt møte i formannskapet berammet til torsdag 26.01.17. kl 13.00
Saksprotokollen ble lest opp for medlemmene av formannskapet.

Vedtak:
Behandling av sak «Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune» utsettes

PS 10/17 Eventuelt 20.01.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2017
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) orienterte om at det blir forelagt en sak om valg av vararepresentant til 17. mai komiteen
vil bli forelagt kommunestyret 26.01.17.

