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PS 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.05.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.05.15

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.05.15

PS 47/15 Referatsaker 18.06.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsaken til orientering.

RS 12/15 Rapport - oppfølging av politiske vedtak - Kommunestyret 28.0328.05.15 2015/1939
PS 48/15 Endelig behandling av kommunedelplan E39 Volleberg - Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag, likelydende forslag fremmet i formannskapet 21.01.15:
Søgne kommune ber Statens Vegvesen om å utrede tunell som har utløp lenger vest enn i linje 12200.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 10 000.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre går for fremtidig E-39 veitrase nord for Trysfjorden.
Votering:
Det ble foretatt en prøveavstemning over forslag fra Arbeiderpartiet, FRP og SV. Resultatet av
prøveavstemningen.
 Arbeiderpartiets forslag fikk 10 stemmer (AP, V, SP og SV)
 SV sitt forslag fikk 2 (SV, SP) stemmer
 FRP sitt forslag fikk 2 (FRP – Terkelsen og Daland) stemmer
 Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer (H, KRF, FRP (1-Eikeland)
Etter prøveavstemningen trakk AP og FRP sitt forslag.
Repr. Try (SP) fremmet fellesforslag på vegne av SV og SP, likelydende AP sitt forslag:
Søgne kommune ber Statens Vegvesen om å utrede tunell som har utløp lenger vest enn i linje 12200.
Det ble votert i følgende rekkefølge i den reelle avstemmingen.
 SV sitt forslag fikk 2 (SV, SP) stemmer
 Fellesforslaget fra SP og SV satt opp mot formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling
vedtatt med 25 mot 2 (SV og SP) stemmer.
Et enstemmig kommunestyre ga sin tilslutning til protokolltilførsel foreslått av repr. Torfinn Kleivset (KRF):
Søgne kommunestyre ber vegvesenet om å ta spesielt hensyn til natur, miljø og biologisk mangfold på
strekningen Vedderheia-Lohnelier som blir liggende i åpen trase. Det må også legges vekt på
støydempende tiltak.

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

PS 49/15 Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.06.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.06.2015
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B)
Følgende fellesforslag ble fremmet av leder Christian Eikeland på vegne av FRP og AP.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:

Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.»
Votering:
Fellesforslaget fra AP og FRP satt opp mot rådmannens forslag. Fellesforslaget vedtatt med 6 (Christian
Eikeland (Frp) og AP, SV, KrF, SP) mot (H) 4 stemmer.
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstiling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.
Repr. (H) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Høyre sitt forslag til vedtak. Høyres sitt forslag vedtatt med mot 3
(V, KRF og AP) stemmer

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B) med tillegg av kostnader ved
åpning av varmtvannsbassenget..
Varmtvannsbassenget søkes åpnet fra 1.10.2015.
Administrasjonen anmodes om følgende:
 Fremme forslag til brukerbetaling.
 Etter 6 måneders drift fremme en oversikt over pasientgrunnlaget, antall, brukergrupper etc.
Repr. Eikeland (FRP og AP) fremmet forslag, likelydende tjenesteutvalget innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B) med følgende endringer i forhold til
rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

Votering:
Fellesforslaget fra FRP og AP satt opp mot Høyres forslag. Fellesforslaget vedtatt med 16 (FRP, AP, KRF, V,
SV og SP) mot 11 stemmer (H).

Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B) med følgende endringer i forhold til
rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

PS 50/15 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

173 392
83 105
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

173 392
83 105
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

173 392
83 105
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 51/15 Samarbeidsavtale om nytt interkommunalt barnevern i
Kristiansandsregionen.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

3.

Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet innenfor
barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative forhold som
er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å organisere tjenesten,
innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern mellom Søgne
kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og Kristiansand kommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
Leder Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Christian Eikeland ble vedtatt med 9 mot 1
(Oscar Lohne- H) stemme.

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
4. Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
4. Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1-3 i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 4 i tjenesteutvalget innstilling fikk ingen stemmer

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin
myndighet innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere
administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke
begrenset til – å organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med
arkiv, IKT) til rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til rådmannen
i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern mellom
Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og Kristiansand
kommune.

PS 52/15 Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne
kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til plan for særskilt språkopplæringstilbud for nyankomne/
minoritetsspråklige elever i Søgne.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til plan for særskilt språkopplæringstilbud for nyankomne/ minoritetsspråklige
elever i Søgne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til plan for særskilt språkopplæringstilbud for nyankomne/
minoritetsspråklige elever i Søgne.

PS 53/15 Evaluering av vedtekter for SFO i Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble
innført 1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas
trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold
ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/ trivsel ved et
felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo følende:
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.
Votering:
Forslaget fra rådmannen med Lohnes tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold
ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/ trivsel ved et
felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas
trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas
trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

PS 54/15 Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder
fylkeskommune 2015 -2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden
2015 – 2018. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden
2015 – 2018. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden
2015 – 2018. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.

PS 55/15 Sommerfullmakt til rådmannen 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.

Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster og som
ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er tillagt
vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

