SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Klagenemnda
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
02.05.2018
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bernt Ludvig Daland
Leder
Petter Hellum
Medlem
Synnøve Hynne Prebensen
Nestleder
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Mona Michalsen
Eli Herdlevær
Odd-Arne Rasmussen
Camilla Erland Aarnes

Representerer
FRP
V
H

Stilling
Ruskonsulent og fagleder rus (sak PS 9/18)
Saksbehandler forvaltningstjenesten (sak PS 9/18)
Saksbehandler (RS 1/18 og PS 11/18)
Rådgiver

Av 3 medlemmer var 3 til stede. Ingen merknader til sakskart eller innkalling datert 24. april 2018.
Sakskartet omfattet PS 8-12/18.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Bernt Ludvig Daland

Synnøve Hynne Prebensen

Petter Hellum

Leder

Nestleder

Medlem

Saksnr

Innhold

U.off.

PS 8/18

Referatsaker klagenemnda 02.05.18

RS 1/18

Referat parkeringskort utvalgsmøte 03.04.18

RS 2/18

Særutskrift Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457
- Tjønnelia 6

PS 9/18

Vurdering av kommunalsjef som underinstans - døgnbemannet bolig

X

PS 10/18

Kommunalsjefens vurdering av klage på avslag - parkeringstillatelse

X

PS 11/18

Underinstansens vurdering av klage på vedtak - Søknad om tilskudd til
etablering og tilpasning

X

PS 12/18

Eventuelt klagenemnda 02.05.18

X

PS 8/18 Referatsaker klagenemnda 02.05.18
Saksprotokoll i Klagenemnda - 02.05.2018
Behandling:
RS 1/18 Referat parkeringskort utvalgsmøte 03.04.18
Møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2 iht .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13.
Saksbehandler, Odd-Arne Rasmussen til stede og svarte på spørsmål til referatet.
RS 2/18 Særutskrift Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6
Ingen merknader.

Vedtak:
Klagenemnda tar referatsakene til orientering.

RS 1/18 Referat parkeringskort utvalgsmøte 03.04.18
RS 2/18 Særutskrift Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 Tjønnelia 6
PS 9/18 Vurdering av kommunalsjef som underinstans - døgnbemannet bolig
Saksprotokoll i Klagenemnda - 02.05.2018
Behandling:
Møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2 iht .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13.
Ruskonsulent og fagleder, Mona Michalsen rus og saksbehandler i forvaltningstjenesten, Eli Herdlevær
orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen etter anmodning fra nemnda..
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens vedtak om å gi avslag på søknad om døgnbemannet kommunal bolig opprettholdes.
Klagenemnda fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Denne saken ble diskutert i økonomiplanen for 2 år siden, og det ble vedtatt å ikke starte
døgnbemanning av bolig for denne gruppen. Søgne kommune har pr. i dag ingen døgnbemannet bolig å
tilby søker.
Klagenemnda finner dermed grunn for å støtte rådmannens avslag.

PS 10/18 Kommunalsjefens vurdering av klage på avslag - parkeringstillatelse
Saksprotokoll i Klagenemnda - 02.05.2018

Behandling:
Møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2 iht .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Parkeringskortutvalgets vedtak om å avslå søknad om parkeringstillatelse opprettholdes.
Klagenemnda fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Det blir opplyst fra rådmannen at søker ikke oppfyller medisinske krav eller behov.
Klagenemnda er av samme oppfatning og støtter rådmannens avslag.

PS 11/18 Underinstansens vurdering av klage på vedtak - Søknad om tilskudd til
etablering og tilpasning
Saksprotokoll i Klagenemnda - 02.05.2018
Behandling:
Møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2 iht .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13
Leder Daland ba om å få sin habilitet vurdert da han har utført malerarbeid for søker i saken, og henviste til
uttalelse fra administrasjonen. Han fratrådte under habilitetsvurderingen. Klagenemnda vurderte enstemmig
leder til å være habil til å behandle saken.
Saksbehandler, Odd-Arne Rasmussen ble i møtet innkalt av klagenemnda, for å orientere og svare på
spørsmål om underinstansens saksarbeid i forkant av saksfremlegget. Dette i forkant av nemndas
behandlingen av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens avslag på søknad om tilskudd til tilpasninger i privat bolig opprettholdes.
Klagenemnda fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Klagenemnda utsetter saken til neste møte og ønsker ytterligere informasjon:
 En generell orientering om Husbankens «Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med
mer» (HB 8.B.28) og hvordan disse praktiseres, herunder en gjennomgang av kommunens
praksis knyttet til tilskudd til tilpasning av bolig fra 2016 til i dag
 Informasjon om praksis i Songdalen og Kristiansand knyttet til tildeling av tilskudd mer enn en
gang

PS 12/18 Eventuelt klagenemnda 02.05.18
Saksprotokoll i Klagenemnda - 02.05.2018
Behandling:
Ingen saker under eventuelt.

