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Forfall faste medlemmer:
Navn
Egel Terkelsen

Representerer
FRP

Funksjon
Varaordfører

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Bernt Daland
Egel Terkelsen

Representerer
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Dag Morten Frantzen
Organisasjonssjef
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Repr. Egeli (AP) tiltrådte møtet til behandling av PS 2/19 Orientering om oppfølging etter rettssak.
Kontrollutvalget hadde på forhånd varslet at de ville møte som utvalg i formannskapet. Repr. Øvrebø
(AP) var tilstede.
Sakskartet datert 24.01.2019 omfatter PS 1/19 - PS 2/19.
Ingen merknader til sakskart eller innkalling.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 31.01.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 1/19

Utvidelse og presisering av fellesnemdas fullmakter

PS 2/19

Orientering om oppfølging etter rettssak

PS 1/19 Utvidelse og presisering av fellesnemdas fullmakter
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgnekommunestyret vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av
avtaler på vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler på vegne
av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å gjelde inngåelse av avtaler på
vegne av Nye Kristiansand som binder den nye kommunen.

PS 2/19 Orientering om oppfølging etter rettssak
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2019

Behandling:
Repr. Egeli (AP) tiltrådte møtet.
Det ble enstemmig vedtatt at møtet ikke skulle lukkes. Debatten om hvorvidt møtet skulle lukkes eller ikke
fant sted i åpent møte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Randi og Liv Tone får innvilget studiepermisjon med lønn til kompetanseheving som omsøkt ut 2019.
De får i perioden permisjonen varer beholde tilgangen til kommunens nett.
De får beholde nøkler til rådhuset
De får beholde telefon og avtaler vedrørende denne som i dag
De kan benytte kommunens kopimaskin til kursrelatert kopiering/ utskrifter
De får refundert utlegg på studie/ kursavgift til kompetanseheving i det aktuelle tidsrommet
De får beholde samme status/ stillingsbeskrivelse som i dag og er fremdeles å anse som ansatte i
Søgne kommune. Begge vil være positive til dialog omkring sammenslåingsprosessen og de endringer
dette kan medføre i forhold til nye arbeidsoppgaver i nye Kristiansand.

Med innvilgelse av permisjon på de vilkår som her er nevnt og besluttet av formannskapet, bekrefter Randi
Fidje og Liv Tone Askildsen at det er oppnådd en løsning som innebærer at de ikke har andre krav mot
kommunen som følge av dommen.
Ordfører Hilde (AP) fremmet tilleggsforslag:
Rådmannen bes finne inndekning innenfor ordinære lønnsrammer.
Votering:
 Forslag fra repr. Andersen (H) ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Randi og Liv Tone får innvilget studiepermisjon med lønn til kompetanseheving som omsøkt ut
2019.
2. De får i perioden permisjonen varer beholde tilgangen til kommunens nett.
3. De får beholde nøkler til rådhuset
4. De får beholde telefon og avtaler vedrørende denne som i dag
5. De kan benytte kommunens kopimaskin til kursrelatert kopiering/ utskrifter
6. De får refundert utlegg på studie/ kursavgift til kompetanseheving i det aktuelle tidsrommet
7. De får beholde samme status/ stillingsbeskrivelse som i dag og er fremdeles å anse som ansatte i
Søgne kommune. Begge vil være positive til dialog omkring sammenslåingsprosessen og de
endringer dette kan medføre i forhold til nye arbeidsoppgaver i nye Kristiansand.
Med innvilgelse av permisjon på de vilkår som her er nevnt og besluttet av formannskapet, bekrefter
Randi Fidje og Liv Tone Askildsen at det er oppnådd en løsning som innebærer at de ikke har andre
krav mot kommunen som følge av dommen.
Rådmannen bes finne inndekning innenfor ordinære lønnsrammer.

