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Status i prosessen med å bedre samarbeidsforholdene i Søgne kommune Konfliktsakene i Søgne
kommune

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.01.2017 sak 4/17
Møtebehandling
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en
orientering om status fra arbeidet vedr. «samarbeidsforholdene i Søgne kommune» og si noe
om videre fremdrift i arbeidet. I tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Wergeland møtte i egenskap av å lede den opprettede arbeidsgruppen knyttet til
«samarbeidsforholdene i Søgne kommune».
I tillegg drøftet kontrollutvalget innkommen henvendelse fra fagforeningen Parat datert
20.01.17.
Fellesforslag fremsatt i møte:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen knyttet til samarbeidsforholdene i Søgne
kommune.
Kontrollutvalget anser det som positivt det arbeidet som er igangsatt av arbeidsgruppen.
Men det er likevel viktig å påse at rammene knyttet til arbeidet i denne ad-hoc gruppen er
forankret i vedtak i kommunestyret som har det øverste arbeidsgiveransvaret, følger gjeldende
regelverk og tilstreber å etterleve meroffentlighetsprinsippet.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret til å sikrer nødvendig fremdrift i prosessen og bidra
til å komme ut av situasjonen som er oppstått.
Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken.

Votering
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.
Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen knyttet til samarbeidsforholdene i Søgne
kommune.
Kontrollutvalget anser det som positivt det arbeidet som er igangsatt av arbeidsgruppen.
Men det er likevel viktig å påse at rammene knyttet til arbeidet i denne ad-hoc gruppen er
forankret i vedtak i kommunestyret som har det øverste arbeidsgiveransvaret, følger gjeldende
regelverk og tilstreber å etterleve meroffentlighetsprinsippet.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret til å sikrer nødvendig fremdrift i prosessen og bidra
til å komme ut av situasjonen som er oppstått.
Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken.
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