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H
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Forfall faste medlemmer:
Navn
Christian Eikeland
Allen Elle
Charlotte Hansen Søyland
Solveig Kjelland Larsen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
FRP
KRF
FRP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kristin Soltveit Upsal
Tom Jørgensen
Magne Charles Nilsen
Inge Johan Jenssen

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Christian Eikeland
Charlotte Hansen Søyland
Allen Elle

Representerer
AP
FRP
FRP
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Jon Wergeland
Svein Resset
Torkjell Tofte
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Representanter fra Kommunerevisjonen var til stede under møtet.
Før behandling av saker var det følgende innslag og orienteringer:




Hanna Balsnes spilte piano og sang.
Kl 17.35-18.00: var Fylkesutdanningssjef Arly Hauge til stede og orienterte og svarte på
spørsmål om «Ny skole på Tagvall»
Kl. 18.1.00-18.15: Administrerende direktør Odd Terje Døvik fra Returkraft AS orienterte og
svarte på spørsmål om selskapets rentesikringsavtaler

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
sakskart og innkalling. Sakskartet er datert 23. mars 2017 og omhandler sak PS 21/17 tom PS 32/17.
Sak PS 32/17 er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 23. første ledd og ble
ettersendt medlemmene på rødt papir 24. mars. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 25. mars
2017.
Interpellasjon
Repr. Henriksen (AP) leste opp følgende interpellasjon:
Arbeidet med gang- og sykkelstien langs Langenesveien er i god gjenge. Det ser imidlertid ut til at
det arbeidet som utføres nå vil bli avsluttet mot øst ved at gang- og sykkelstien først avtrappes til et
smalt fortau opp bakken til «Gulltoppen», for så å slutte ved avkjørselen til ytre Kileneset. Jeg har to
spørsmål:
- Er denne måten å avslutte gang- og sykkelstien på i samsvar med betingelsene for
finansieringen av denne?
- I tilfelle ja: Maskiner og folk er i marken. Kunne Søgne kommune være villig til å finansiere
resten av gang- og sykkelstien helt frem til parkeringsplassen ved Lauvika, slik at alle som
benytter den populære badeplassen kunne komme trygt til denne?
Vedlegg: Kart av gang- og sykkelstien, avslutning mot øst
Da interpellasjonen ble levert kommunen etter fristen, blir interpellasjonen først besvart i neste
kommunestyremøte.
Habilitet




PS 25/17 Saksfremlegg - sak fra kontrollutvalget - Melding om vedtak sak 11/17, Rapport fra
selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann
o Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS og fratrådte møtet. Repr.
Petter Hellum (V) møtte for representanten.
PS 30/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Nymoen - Plan ID 201417
o Rådmannen har erklært seg inhabil i saken, og kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte
fungerte som rådmann under behandling av saken. Repr. Andersen (H) erklært inhabil da han
Agderbygg er engasjert i saken og fratrådte møtet. Repr. Strandvik (H) møtte for
representanten.



PS 32/17 Behandling i kommunestyret - rapport fra Deloitte
o Rådmannen 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 for teknisk
Torkjell Tofte tiltrådte som rådmann
o Ordfører Hilde (AP) ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) 2. ledd.
Repr. Rafoss (AP) møtte for ordfører.
o Varaordfører Terkelsen (FRP) ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav)
2. ledd. Repr. Parker Stubstad (FRP) møtte for varaordfører Terkelsen.
o Repr. Stubstad (H) enstemmig vurdert som habil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav)
2. ledd.
o Fardal ble enstemmig vurdert som habil, etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav)2. ledd.
o Repr. Kleivset (KRF) ble enstemmig valgt til å lede møtet

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Torfinn Kleivset
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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PS 21/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 16.02.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 16.02.17.

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært kommunestyremøte
09.03.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 09.03.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 09.03.17.

PS 23/17 Referatsaker 30.03.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
RS 8/17Årsrapport 2016 – administrasjonsavdelingen
 Organisasjonssjef Gustav Skretting og avdelingsleder for BASIS (Bibliotek, Arkiv, Servicetorg og
IKT Support) presenterte årsrapporten 2016 for administrasjonsavdelingen. Dag Morten Frantzen
orienterte spesielt arbeidsmengden for arkiv og innsynsforespørsel. Frantzen sin orientering var et
svar på repr. Daland (FRP) sin interpellasjon i ekstraordinært kommunestyremøte 9. mars.
Organisasjonssjef Skretting, avdelingssjef Frantzen og arkivleder Mona Danielsen svarte på spørsmål
fra kommunestyrets medlemmer.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 8/17 Årsrapport 2016 - administrasjonsavdelingen 2017/872
PS 24/17 Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105
mill. kroner i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for representant Berge
(V) og 8 representanter til stede under behandlingen.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner i
Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Repr. Lohne (H) ba om følgende protokolltilførsel
Formannskapet ber om å få opplyst hva NIBOR-tilknyttet rente innebærer.
Ordfører Hilde (AP) ba om følgende protokolltilførsel
Ønsker en redegjørelse for garantien og de juridiske forhold rundt garantien i neste kommunestyre.
Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsler enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunest:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner i
Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS og fratrådte møtet. Repr. Petter Hellum
(V) møtte for representanten.
Adm. Direktør i Avfall Sør, Hans Georg Høgevoll-Garstad redegjorde for garantien og de juridiske forhold
rundt garantien etter at dette ble etterspurt under behandlingen i formannskapet 15. mars. Høgevoll-Garstad
og Sigurd Tvedt fra Avfall Sør svarte på spørsmål fra kommunestyrets medlemmer
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
6. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner i
Kommunalbanken AS.
7. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
8. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
9. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
10. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.
Etter anbefaling fra kommunerevisjonen fremmet Ordfører Hilde (AP) forslag til at punkt 1 endres til:
Søgne kommune vedtar sammen med Vennesla, Songdalen og Kristiansand å stille selvskyldnergaranti for lån
til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner med tillegg på 10% i Kommunalbanken AS.
Votering
Formannskapets innstilling med ordfører sin endring i punkt 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar sammen med Vennesla, Songdalen og Kristiansand å stille selvskyldnergaranti for
lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner med tillegg på 10% i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

PS 25/17 Saksfremlegg - sak fra kontrollutvalget - Melding om vedtak sak 11/17,
Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann
Innstilling fra kontrollutvalget:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og
forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak gjennomføres
basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i
forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen:







Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi
Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder
Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB
Opprettelse av felles klageorgan
Oppdatering av selskapsavtalen
Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud




Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og
tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og
tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen
15. september 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Innstillingen fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og
forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak gjennomføres basert
på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i forvaltningsrevisjonen av
feieravdelingen:
•
Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi
•
Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder
•
Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB
•
Opprettelse av felles klageorgan
•
Oppdatering av selskapsavtalen
•
Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud
•
Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
•
Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og
tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med
fyringsanlegg er tatt bort.
Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen 15.
september 2017.

PS 26/17 Saksfremlegg - vedtak i kontrollutvalget sak 13/17, Årsrapport og
årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp de pålegg og anbefalinger som
fremgår av kontrollrapport 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:

Årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp de pålegg og anbefalinger som
fremgår av kontrollrapport 2016.
Ordfører Hilde (AP)fremmet endringsforslag i punkt 2 i kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret følger opp de pålegg og anbefalinger som fremgår av kontrollrapport 2016.
Kontrollutvalgets innstilling med endringer fra ordfører enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.
Kommunestyret følger opp de pålegg og anbefalinger som fremgår av kontrollrapport 2016.

PS 27/17 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2016 tas til etterretning

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.03.2017
Behandling:
Administrasjonens merknad til saksfremlegget: punkt 2.4.9 - Psykososialt team mangler i saksfremlegget.
Dette ble delt ut i møtet:
«Psykososialt team ble opprettet ved skolestart 2016/17. Det er en miljøterapeut fast på hver av skolene
mesteparten av tiden. Disse jobber sammen med lærerne, er med i klasser, tar tak i enkeltsaker, jobber med
enkeltelever og samarbeider med foreldrene.
De som jobber i psykososialt team har forskjellig faglig bakgrunn, fra spesialsykepleier til sosionom og
barnehagelærer og skal hjelpe til med å få et generelt bedre psykososialt miljø på skolene, blant annet for å
redusere mobbingen og hjelpe dem som utsettes for mobbing til å mestre det bedre.
Sentrale tiltak er å bistå barn og ungdommer på skolene med selvhjelpsteknikker rettet mot blant annet
generell livsmestring og psykiske problemstillinger.»
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Vedtak fra tilstandsrapporten 2015, vedtatt mai-2016 fremlegges som egen sak. I tillegg må det fremkomme
hvordan trivselen kan økes blant elever.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra leder Eikeland (FRP) enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret. (Oppsatt behandling i formannskapet utgår).

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2016 tas til etterretning.
Vedtak fra tilstandsrapporten 2015, vedtatt mai-2016 fremlegges som egen sak. I tillegg må det
fremkomme hvordan trivselen kan økes blant elever.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland presenterte tilstandsrapporten og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2016 tas til etterretning.
Vedtak fra tilstandsrapporten 2015, vedtatt mai-2016 fremlegges som egen sak. I tillegg må det
fremkomme hvordan trivselen kan økes blant elever.

PS 28/17 Elevombudet - Årsrapport 2016 og handlingsplan 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om at stillingsprosenten til elevombudet økes til 60%. Forslaget oversendes til
formannskapet for realitetsbehandling.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag:

Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra Høyre
3. Tilleggsforslag fra AP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Høyre ikke vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, SP)
Tilleggsforslag fra AP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til
utvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.
Elevombudet Tone Martha Sødal ga et sammendrag av rapporten og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:
Stillingsprosenten til elevombudet økes til 60%.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 Høyres tilleggsforslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer.

Innstillig til kommunestyret:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering

Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Elevombudet Tone Martha Sødal ga et kort sammendrag av rapporten og svarte på spørsmål fra
kommunestyret.
Til behandling forelå formannskapets innstillig:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:
Stillingsprosenten til elevombudet økes til 60%.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
 Høyres tilleggsforslag falt med 7 (H, SP) mot 20 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til
utvalget.

PS 29/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Gamle
Lundevei Øst
Forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid
201217) vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau
over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar kommunestyret å
ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar kommunestyret å
søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Løchen (H) fremmet tilleggsforslag:
Administrasjon bes engasjere seg og innkalle til et møte med grunneier for og prøve en siste gang og komme
til enighet om en frivillig avtale.
Det bør tilbys en erstatning som er i nærheten av den vanlige erstatningen i tilsvarende saker.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar kommunestyret å
ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar kommunestyret å
søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Administrasjon bes engasjere seg og innkalle til et møte med grunneier for og prøve en siste gang og komme
til enighet om en frivillig avtale.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar
kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
2. Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
3. Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
4. Administrasjon bes engasjere seg og innkalle til et møte med grunneier for og prøve en siste gang og
komme til enighet om en frivillig avtale.
Referat fra samtale med Alf Helge Lunde om frivillig avståelse av grunn til fortau på Lunde 27.03.2017

ettersendt og tilgjengeliggjort her, 27.03.17:
http://utvalg.sogne.kommune.no/Utvalg/Kommunestyret/Møte-2017-0330/Andre%20dokumenter/Tilleggsopplysninger%20PS%2029.17%20-

Spørsmål%20om%20frivillig%20avståelse%20av%20grunn%20til%20fortau%20på%20Lunde%20%20referat%20fra%20samtale%20med%20Alf%20Helge%20Lunde.pdf
«Svaret var igjen at grunneier ikke ville selge frivillig og heller ikke forhandle om pris/vilkår for
grunnavståelse. Den eneste løsningen måtte bli å gjennomføre en ekspropriasjon»
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 4 i formannskapets innstillin er oppfylt og ble derfor ikke votert over
 Punkt 1-3 vedtatt med 24 (V, KRF, H, SP, AP, MDG, FRP (3-Terkelsen, Aga og Jørgensen) mot 3
((FRP – 2 (Nilsen, Daland), SV)

Vedtak:
1. For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar
kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
2. Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
3. Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.

PS 30/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Nymoen - Plan ID 201417

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 01.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå kommunalsjef teknisk forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 1) vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Administrasjonen hadde følgende endring i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak: Rekkefølgekravene i pkt.
4.2.3 Amerikavn./Toftelandsvn. endres til Amerikaveien/Kleplandsvvn.
Merknad til saksfremlegget: et av innspillene i saken manglet. Dette ble ettersendt 27.02.17. Innspillet er
tilgjengeliggjort: http://utvalg.sogne.kommune.no/utvalg/?katalog=zzPlan- og milj[oeutvalgetzzM[oete-201703-01zzPS 2717 Sluttbehandling detaljregulering for Nymoen – innspill

Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Fortau omtalt i alternativ 2 reguleres i en bredde på 3,5 m.
Representanten trakk sitt forslag.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:

Reguleringsplanen sendes på en ny begrenset høring med følgende endring:
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor BKB1 og BBB1-4, skal fortau (alternativ 2) langs
Toftelandsveien være opparbeidet med maks regulert bredde 3,5 meter, fra der eksisterende fortau slutter.
Rådmannen bes straks gå i dialog med veivesenet, slik at saken kan legges frem for endelig vedtak i første
ordinære kommunestyremøte.
Repr. Pettersen (V) fremmet alternativt forslag (alternativ 2) i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak,
inkludert administrasjonens endring fremmet i møte – fellesforslag på vegne av H, KRF, V og AP.
Nestleder Monstad (MDG) ba om følgende protokolltilførsel: (ble ikke votert over)
Fortau langs Toftelandsveien omgjøres til fullverdig gang- og sykkelsti ved framtidig transformasjon av
området gjennom et rekkefølgekrav til ny bebyggelse på tilstøtende eiendommer.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslaget fra FRP
Kommunalsjef teknisk forslag til vedtak
Fellesforslaget fra H, KRF, V og AP (alternativt forslag i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak)
Forslaget fra FRP falt med 7 mot 2 stemmer (FRP)
Kommunalsjef teknisk forslag ikke vedtatt (enstemmig vedtak)
Fellesforslaget vedtatt med 8 mot 1 stemmer (Daland, FRP)

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 2) vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav)2. ledd., og
kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte tiltrådte som rådmann under behandling av saken.
Repr. Andersen (H) erklært inhabil da Agderbygg er part i saken og fratrådte møtet. Repr. Strandvik (H)
møtte for representanten.
Repr. Monstad (MDG) ba om følgende protokolltilførsel: (ble ikke votert over)
Fortau langs Toftelandsveien søkes omgjort til fullverdig gang- og sykkelsti ved framtidig transformasjon av
området gjennom et rekkefølgekrav til ny bebyggelse på tilstøtende eiendommer.

Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 2) vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 31/17 Innstilling til høring om opphevelse av vannscooterforskriften
Rådmannens forslag til vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke kommunale
forskrifter.

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:



Søgne kommune mener at det ikke er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommune mener at man må oppheve vannscooter-forskriften og likestille vannscootere med
øvrige fritidsfartøy.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 (H,
FRP) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017

Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke kommunale
forskrifter.

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:



Søgne kommune mener at det ikke er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommune mener at man må oppheve vannscooter-forskriften og likestille vannscootere med
øvrige fritidsfartøy.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot Høyres forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 15 (KRF (2Sæther og Kleivset, AP, V, SV, SP, MDG) mot 12 (H, FRP, KRF(1-Jenssen)) stemmer.

Vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter.

PS 32/17 Behandling i kommunestyret - rapport fra Deloitte
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.03.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum har erklærte seg inhabil og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen.
Rådmannen ble enstemmig vurdert inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6(habilitetskrav) 1.
ledd 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 for teknisk Torkjell Tofte tiltrådte som rådmann.
Juridisk vurdering av avledet habilitet foretatt av Agder Kommunerevisjonen er publisert her,
http://utvalg.sogne.kommune.no/Utvalg/Kommunestyret/Møte-2017-0330/Andre%20dokumenter/Avledet%20inhabilitet%20-%20vurdering%20av%20kommunerevisjonen.pdf
Ordfører Hilde (AP) er tidligere vurdert inhabil og delte ut habilitetsredegjørelse foretatt av
ArendalsAdvokatene v/ advokat Kristoffer Wibe Koch. Ordfører Hilde fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen.
Varaordfører Terkelsen (FRP) ba om å få vurdert sin habilitet knyttet til hans forhold til rådmann Høyer
Holum, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen.
Repr. Kleivset (KRF) ble enstemmig valg til fungerende ordfører.


Repr. Stubstad (H) ba få vurdert sin habilitet, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen

Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3.ledd: 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
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland og Kommunalsjef for helse- og oppvekst Svein Resset var til
stede i lukket møtet. Nestleder i kontrollutvalget Peder Johan Pedersen var også til stede under lukket møte.


I lukket møte ble det stilt spørsmål ved Repr. Fardal sin habilitet. Fardal ble enstemmig vurdert som
habil, etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav)2. ledd.

Møtet åpnet.
Voteringer habilitet
Representanter hvor det ble reist spørsmål ved habilitet deltok ikke i voteringen jmf forvaltningsloven § 8
annet ledd.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet).
I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en
og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta
Ordfører Hilde (AP), varaordfører Terkelsen (FRP), Repr. Stubstad (H) og Repr. Fardal (H) deltok derfor ikke
i voteringen. 23 representanter til stede under møtet
 Ordfører Hilde (AP) ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) 2. ledd med 16
mot 7 (AP) stemmer.
 Varaordfører Terkelsen ( FRP) ble erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) 2. ledd
med 12 (AP (7), V(1 - Pettersen), KRF (1 -Sæther ), SV, MDG , SP mot 11(FRP (4), V (1-Berge),
KRF (2 – Jenssen og Kleivset), H (4)) stemmer.
 Repr. Stubstad (H) enstemmig vurdert som habil etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) 2. ledd.
Etter habilitetsvoteringene tiltrådte Repr. Stubstad (H) og Repr. Fardal (H) møtet. Repr. Rafoss (AP) tiltrådte
møtet for ordfører. Repr. Parker Stubstad (FRP) tiltrådte møtet for varaordfører Terkelsen.
Saken lagt frem uten forslag til vedtak. Advokat Thor Dalhaug fra Deloitte redegjorde om metode og hvordan
Deloitte har jobbet med oppdraget og svarte på spørsmål fra kommunestyrets medlemmer.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Kommunestyret tar rapporten fra Deloitte til etterretning.
Kommunestyret anerkjenner og beklager at det ikke har vært klare nok rutiner for behandling av varsler
angående øverste administrative leder. Kommunestyret ber rådmannen legge frem nye varslingsrutiner som
en politisk sak. Kommunestyret delegerer deretter til rådmannen å sørge for å implementere de nye rutinene i
organisasjonen på en hensiktsmessig måte.
Kommunestyret tar til etterretning at rapporten påpeker at det kan ha forekommet brudd på taushetsplikten
ved at taushetsbelagte opplysninger fra et lukket møte skal ha kommet ut. Ettersom disse opplysningene er
vanskelige å ettergå, tar kommunestyret forbehold om at påstanden medfører riktighet, og beklager det
inntrufne på det sterkeste. Samtidig må det understrekes at man ikke kan sikre seg fullstendig, og pekes på den
enkelte møtedeltakers ansvar for å ikke dele taushetsbelagt informasjon, i henhold til lovverket.
Kommunestyret konstaterer at journalføringen av dokumenter i tilknytning til 4. mai-varselet har vært
kritikkverdig, og beklager også det. Det foretas en gjennomgang av post- og arkiveringsrutinene for aktuelle
parter.
Rapporten angir at det kan «[…] være grunn til å stille spørsmål ved om rådmannen har inntatt en for passiv
rolle i tilknytning til de opplysninger som ble gitt ham om en ansatts opplevde utfrysning». Kommunestyret
ber rådmannen ta denne kritikken til etterretning, og endre sin praksis for bedre å imøtekomme ansattes
behov. Rådmannen har også i brevet fra Parat blitt anklaget for kritikkverdig omgang med sensitive

personopplysninger. Kommunestyret ber rådmannen være bevisst på hva taushetsplikten innebærer i slike
saker.
Deloitte bemerker at det foreligger «[…] en rekke opplysninger som både kan tale for og mot at det har
skjedd en negativ reaksjon som følge av varselet.» Det er også avdekket «[…] motstridende og uforenlige
oppfatninger knyttet til hva som ble sagt, og betydningen av det som ble sagt, i […] møtet den 13. desember
2016.» Arbeidsmiljølovens §2-5 (1) sier at «dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å
tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik
gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.» Kommunestyret ber derfor
om videre granskning av dette punktet, for å komme til en endelig konklusjon. Granskningen utføres av
revisjonen eller et uavhengig advokatfirma, i tråd med lov om offentlig anskaffelse. Det settes en foreløpig
grense på 100 000 kr for granskningen.
Kommunestyret ber Deloitte gi et midlertidig svar på brevet fra Parat av 15. desember 2016 med bakgrunn i
rapporten som foreligger. Parat bes avvente kommunens videre granskning for endelig svar.
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3.ledd: 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
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret viser til utredningen fra Deloitte der det anbefales at kommunen foretar en kartlegging og
gjennomgang av eksisterende varslingsrutiner. Det har vært usikkerhet om en varsling mot rådmannen skal
behandles av formannskapet, kontrollutvalget eller kommunestyret.
Kommunestyret ser at dette kunne vært presisert tydeligere i rutiner og ber administrasjonen legge frem en
sak der en gjennomgår hvordan varslingsrutinene skal være i Søgne kommune, også hvordan varsling på
rådmann skal håndteres.
Når det gjelder avviks og journalføringsrutinene så viser kommunestyret til nylige gjennomganger av dette,
og ser ikke behov for en ny gjennomgang. Men kommunestyret mener samtidig at det arbeides internt med
rutiner her.
Kommunestyret tar til etterretning at rapporten påpeker at det kan ha forekommet brudd på taushetsplikten
ved at taushetsbelagte opplysninger fra et lukket møte skal ha kommet ut. Ettersom disse opplysningene er
vanskelige å ettergå, tar kommunestyret forbehold om at påstanden medfører riktighet, og beklager det
inntrufne. Samtidig må det understrekes at man ikke kan sikre seg fullstendig, og pekes på den enkelte
møtedeltakers ansvar for å ikke dele taushetsbelagt informasjon, i henhold til lovverket.
Rapporten angir at det kan «være grunn til å stille spørsmål ved om rådmannen har inntatt en for passiv rolle
i tilknytning til de opplysninger som ble gitt ham om en ansatts opplevde utfrysning». Kommunestyret ber
rådmannen ta denne kritikken til etterretning, og endre sin praksis for bedre å imøtekomme ansattes behov.
Rådmannen har også i brevet fra Parat blitt anklaget for kritikkverdig omgang med sensitive
personopplysninger. Kommunestyret ber rådmannen være bevisst på hva taushetsplikten innebærer i slike
saker.
Når det gjelder varslingen av 4. mai og 15. desember så ser kommunestyret at man ikke har fulgt
varslingsrutinene og man beklager dette. Kommunestyret viser imidlertid til at kommunen har benyttet
betydelige resurser og tid på å gå inn i de forholdene som det har vært varslet om. Det vises til de interne
undersøkelsene som ble utført av de tillitsvalgte, den eksterne gjennomgangen ved advokat Bahus, rapporten
fra Arbeidstilsynet og gjennomgangen av Agenda Kaupang. Arbeidstilsynet konkluderte på bakgrunn av
rapporten fra Agenda Kaupang og kommunens behandling av denne at det ikke var grunnlag for pålegg i
saken.
Deloitte bemerker at det foreligger «opplysninger som både kan tale for og mot at det har skjedd en negativ
reaksjon som følge av varselet.» Det er også avdekket «motstridende og uforenlige oppfatninger knyttet til
hva som ble sagt, og betydningen av det som ble sagt, i møtet den 13. desember 2016.» Arbeidsmiljølovens
§2-5 (1) sier at «dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted

gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis
ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.»
Kommunestyret kan ikke se at utredningen fra Deloitte inneholder nye momenter, men viser tydelig de kjente
motsetningene som er i kommunen, herunder utfordringer i samarbeidet mellom ordfører og rådmann.
Kommunestyret ser at både den politiske og den administrative håndteringen av enkelte saker kunne vært
håndtert annerledes og beklager dette.
Kommunestyret har imidlertid siden varselet ble sendt forsøkt å ta tak i disse problemstillingene og det
arbeides nå både administrativt og politisk for i samarbeid kunne finne hvordan kommunen fremover skal bli
bedre på å håndtere denne type saker. Kommunestyret kan således ikke se at det er behov for å utrede dette
på nytt.
Kommunestyret legger også til grunn at de sykemeldte er tilbake på jobb og de klare signalene som kommer
fra tillitsvalgte og vernetjenesten om at det nå er behov for å se fremover. Administrasjonsavdelingen må nå
få ro til å arbeide videre med alle ansatte i avdelingen.
Kommunestyret legger videre til grunn en nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse som gir veldig gode
resultater for kommunen og som også gir gode resultater for Administrasjonsavdelingen. Undersøkelsen viser
imidlertid at det fortsatt er noen utfordringer, men dette må det arbeides aktivt med i avdelingen.
Kommunestyret er opptatt av å legge til rette for og vil oppfordre ansatte til å si i fra dersom de opplever
forhold på arbeidsplassen som de oppfatter som kritikkverdig, eller om det er forhold der kommunen kan bli
bedre. Kommunestyret vil derfor ta med seg den kritikken som er fremført av Parat i det videre arbeidet og
ber administrasjonen fortsette det arbeidet som nå er satt i gang, samtidig med at det fremmes en sak som går
gjennom hvordan varslingsrutinene skal være i Søgne kommune, også hvordan varsling på rådmann skal
håndteres.
Repr. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag til MDG sitt forslag:
Rapporten fra Deloitte skal offentliggjøres. Revisjonen skal vurdere hvilke deler av rapporten som skal unntas
offentlighet av hensyn til personopplysninger.
Revisjonen må følge opp den videre granskningen.
Votering:
Det ble først foretatt en prøvevotering. Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG sitt forslag falt med 11( AP, SV, MDG, H (1- Fardal)) mot 16 (V, KRF, H(5), FRP, SP)
stemmer. Da AP sitt forslag var et tillegg til MDG sitt forslag som falt, ble forslaget ikke votert over
 Forslag fra FRP vedtatt med 14 (H(4), V,KRF, FRP) mot 13 (H- (2 Stubstad og Fardal), AP, SP, SV
og MDG) stemmer
 Det ble deretter foretatt en realitetsvurdering med samme resultat

Vedtak:
Kommunestyret viser til utredningen fra Deloitte der det anbefales at kommunen foretar en kartlegging og
gjennomgang av eksisterende varslingsrutiner. Det har vært usikkerhet om en varsling mot rådmannen skal
behandles av formannskapet, kontrollutvalget eller kommunestyret.
Kommunestyret ser at dette kunne vært presisert tydeligere i rutiner og ber administrasjonen legge frem en
sak der en gjennomgår hvordan varslingsrutinene skal være i Søgne kommune, også hvordan varsling på
rådmann skal håndteres.
Når det gjelder avviks og journalføringsrutinene så viser kommunestyret til nylige gjennomganger av dette,
og ser ikke behov for en ny gjennomgang. Men kommunestyret mener samtidig at det arbeides internt med
rutiner her.
Kommunestyret tar til etterretning at rapporten påpeker at det kan ha forekommet brudd på taushetsplikten
ved at taushetsbelagte opplysninger fra et lukket møte skal ha kommet ut. Ettersom disse opplysningene er

vanskelige å ettergå, tar kommunestyret forbehold om at påstanden medfører riktighet, og beklager det
inntrufne. Samtidig må det understrekes at man ikke kan sikre seg fullstendig, og pekes på den enkelte
møtedeltakers ansvar for å ikke dele taushetsbelagt informasjon, i henhold til lovverket.
Rapporten angir at det kan «være grunn til å stille spørsmål ved om rådmannen har inntatt en for passiv rolle
i tilknytning til de opplysninger som ble gitt ham om en ansatts opplevde utfrysning». Kommunestyret ber
rådmannen ta denne kritikken til etterretning, og endre sin praksis for bedre å imøtekomme ansattes behov.
Rådmannen har også i brevet fra Parat blitt anklaget for kritikkverdig omgang med sensitive
personopplysninger. Kommunestyret ber rådmannen være bevisst på hva taushetsplikten innebærer i slike
saker.
Når det gjelder varslingen av 4. mai og 15. desember så ser kommunestyret at man ikke har fulgt
varslingsrutinene og man beklager dette. Kommunestyret viser imidlertid til at kommunen har benyttet
betydelige resurser og tid på å gå inn i de forholdene som det har vært varslet om. Det vises til de interne
undersøkelsene som ble utført av de tillitsvalgte, den eksterne gjennomgangen ved advokat Bahus, rapporten
fra Arbeidstilsynet og gjennomgangen av Agenda Kaupang. Arbeidstilsynet konkluderte på bakgrunn av
rapporten fra Agenda Kaupang og kommunens behandling av denne at det ikke var grunnlag for pålegg i
saken.
Deloitte bemerker at det foreligger «opplysninger som både kan tale for og mot at det har skjedd en negativ
reaksjon som følge av varselet.» Det er også avdekket «motstridende og uforenlige oppfatninger knyttet til
hva som ble sagt, og betydningen av det som ble sagt, i møtet den 13. desember 2016.» Arbeidsmiljølovens
§2-5 (1) sier at «dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted
gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis
ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.»
Kommunestyret kan ikke se at utredningen fra Deloitte inneholder nye momenter, men viser tydelig de kjente
motsetningene som er i kommunen, herunder utfordringer i samarbeidet mellom ordfører og rådmann.
Kommunestyret ser at både den politiske og den administrative håndteringen av enkelte saker kunne vært
håndtert annerledes og beklager dette.
Kommunestyret har imidlertid siden varselet ble sendt forsøkt å ta tak i disse problemstillingene og det
arbeides nå både administrativt og politisk for i samarbeid kunne finne hvordan kommunen fremover skal bli
bedre på å håndtere denne type saker. Kommunestyret kan således ikke se at det er behov for å utrede dette
på nytt.
Kommunestyret legger også til grunn at de sykemeldte er tilbake på jobb og de klare signalene som kommer
fra tillitsvalgte og vernetjenesten om at det nå er behov for å se fremover. Administrasjonsavdelingen må nå
få ro til å arbeide videre med alle ansatte i avdelingen.
Kommunestyret legger videre til grunn en nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse som gir veldig gode
resultater for kommunen og som også gir gode resultater for Administrasjonsavdelingen. Undersøkelsen viser
imidlertid at det fortsatt er noen utfordringer, men dette må det arbeides aktivt med i avdelingen.
Kommunestyret er opptatt av å legge til rette for og vil oppfordre ansatte til å si i fra dersom de opplever
forhold på arbeidsplassen som de oppfatter som kritikkverdig, eller om det er forhold der kommunen kan bli
bedre. Kommunestyret vil derfor ta med seg den kritikken som er fremført av Parat i det videre arbeidet og
ber administrasjonen fortsette det arbeidet som nå er satt i gang, samtidig med at det fremmes en sak som går
gjennom hvordan varslingsrutinene skal være i Søgne kommune, også hvordan varsling på rådmann skal
håndteres.

