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Årsmelding 2016 og Årsregnskap 2016 lagt på bordet i møtet.
Før møtet var det et musikalsk innslag på fiolin ved Astri Hulda Mitchell Johannesen, akkompagnert
av Cecilie Halvorsen på piano.
I forkant av behandlingen av saker var det en orientering om kommunesammenslåingsprosessen, ved
Dag Petter Sødal, seniorrådgiver i kommune- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder. Sødal svarte på spørsmål fra medlemmene i kommunestyret.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Fardal (H) gitt
permisjon fra kl. 19.30, før behandling av sak PS 46/17. Repr. Karl Wilhelm Strandvik (H) tiltrådte
møtet for repr. Fardal (H) fra behandlingen av sak PS 46/17. Repr. Løchen (H) gitt permisjon før
voteringen i sak PS 47/17. Repr. Reitan (H) tiltrådte møtet for repr. Fardal (H) fra behandlingen av
sak PS 46/17.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 22. mai 2017.
Sakskartet er datert 16. mai 2017 og omhandler sak PS 44/17 til og med PS 51/17.
Sak PS 50/17 ettersendt 18. mai, sak RS 11/17 ettersendt 19. mai og sak PS 51/17 ble ettersendt 22.
mai. Ingen merknader til innkalling og sakskart.
Sak 51/17 Informasjon om varslingssaker:
Ordfører Hilde (AP) informerte om at kommunen har mottatt en stevning fra Parat og delte ut et
notat om ordførers rolle i saken og ba om et råd i saken om hvem «jeg bør delegere rollen som
partsrepresentant for kommunen til, og anbefaler at kommunestyret i dag velger en uhildet person til
å ivareta denne rollen», se vedlegg.
Ordfører Hilde (AP) stilte spørsmål ved sin egen habilitet, da hun ble erklært inhabil i behandlingen
av Deloittes rapport i kommunestyret 30.03.17, sak «PS 32/17 Behandling i kommunestyret rapport fra Deloitte» og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Varaordfører Terkelsen (FRP)
tiltrådte som møteleder.
Repr. Egeli (AP) stilte spørsmål ved varaordfører Terkelsen sin habilitet, da også han ble erklært
inhabil i behandlingen av Deloitte sin rapport i kommunestyret 30.03.17, sak «PS 32/17 Behandling i
kommunestyret - rapport fra Deloitte» og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Repr. Kleivset
(KRF) tiltrådte som møteleder.

Interpellasjoner
I forkant av behandling av saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Yngvar Monstad (MDG) på vegne av MDG og Tom Løchen (H):
Kjære ordfører,

ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning
og forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes
ned, men omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på
matfatet vårt. En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksemplel nylig mikroplast i 15 av 16
havsaltprodukter fra åtte forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange
kilder til mikroplast i matskapet vårt1.
Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet2. Rundt 15% av dette driver i land på strender
og langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til
bunns. Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den
forsvinner aldri. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel
enn fisk i havet, ifølge en internasjonal rapport fra World Economic Forum3. På oppdrag fra Klimaog miljødepartementet har Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø,
Egersund og Ålesund får levere avfall de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning4.
Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten
at de skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten
hell. Vi vet at mange av fiskerne er svært positive til tiltaket5, derfor ber vi nå ordføreren om å legge
fram en sak for formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at
formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel
i en låsbar container i Høllen. Vi har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære
halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at man tar kontakt for et mulig prisoverslag. Vi estimerer
tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi
fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet
vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.
Vil ordføreren legge frem saken for formannskapet
1) http://www.dagbladet.no/mat/mikroplastfunn-i-havsalt-stror-du-plast-pa-maten-din/67559907
2) http://www.sciencemag.org/news/2015/02/here-s-how-much-plastic-enters-ocean-each-year
3) https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-much-plastic-is-there-in-the-ocean
4) http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Fiskere-i-gang-med-arydde-soppel-til-havs/
5) http://n247.no/?nyhet=5236

Ordfører Hilde (AP) svarte:
Jeg er enig med både Høyre og Miljøpartiet De Grønne at miljøtiltak som dette, med kostnadsfri
levering av avfall som fiskere får i sine fiskeredskaper, er et meget godt miljøtiltak.
Ordføreren støtter forslaget om å få en sak om dette opp i formannskapet. Jeg vil derfor be
administrasjonen utrede løsninger for slik avfallsinnsamling nærmere og fremme en sak til politisk
behandling så fort som mulig.
Repr. Knut Henriksen (H):
Kjære ordfører.
Vi er alle enige om å støtte sunne fritidsinteresser for ungdom. Det hersker ingen uenighet om det.
Jeg har imidlertid blitt kjent med at tre håndballag og et basketballag ved Tinntjønn og Lunde skoler
har måttet avslutte treningen i skolenes gymsaler i april. Grunnen skal angivelig være å spare
utgifter til ventilasjon i mai og juni.

Både Tinntjønn og Lunde skoler har moderne gymsaler. Det er sikkert mulig å styre
ventilasjonsanlegget slik at det kun er i drift under trening. Tilleggsutgiftene skulle dermed kunne
begrenses.
Hvis et lag har ambisjoner om å nå resultater, er selv skolens sommerferie et vel langt avbrekk. Å
hindre trening fra april til september er uheldig. Jeg ønsker derfor at kommunen gjør trening i
skolers gymsaler mulig i hele skoleåret.
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Det er viktig å legge til rette for frivillig aktivitet og treninger for lag og foreninger. Det er vi alle
enige i. Det er likevel ikke helt korrekt, slik som antydet i spørsmålet fra representanten, at lag og
foreninger ikke kan trene inne i kommunens haller etter 30 april. Noen av hallene er åpne for
trening men ikke alle.
Erfaringene Kommunen har hatt med aktiviteter i gym og idrettshaller etter 1. mai viser at mange
lag og foreninger velger å avslutte for sommeren og / eller flytte treninger utendørs. Derfor kan
noen av hallene stå oppe/ulåst eller ikke brukes i sommerhalvåret.
Alle lag og foreninger får anledning til å søke om utvidet treningssesong ut over 30 april og
kulturenheten, sammen med eiendomsenheten, samler da aktivitetene på en slik måte at hallene og
gymsalene blir brukt mest mulig samlet. Dette betyr at vi da har ikke har drift i flere haller, men
konsentrert drift i færre haller. Dagens ordning med låsing av hallene kun i perioden 1.september til
30 april, medfører at hallene er selvbetjent i mai og juni. Dette setter større krav til lag og
foreninger om låserutiner etter bruk.
For denne sesongen har vi fått inn søknader om treninger som medfører at Nygårdshallen er oppe i
perioden mai og juni fra skoletids slutt og frem til siste treninger kl 2230 med unntak av fredag.
Videre er Tinntjønnhallen oppe i samme periode, men kun kl 16-1700 på fredag da det ikke er
søknad ut over dette. Hallene er også åpne i deler av august for dem som har søkt om dette og når
skolen ikke har startet opp.
Både basket og håndball har fått treninger i Nygårdshallen/Tinntjønnhallen i perioden i tillegg til at
Langenes gymsal også er oppe noen timer mandag/tirsdag/torsdag etter søknad. Dette betyr at vi
har kapasitet i disse hallene i sommer, men har stengt Lundehallen og Tangvall gymsal i samme
periode, blant annet for å spare utgifter til ventilasjon/energi.
Det legges altså til rette for fortsatt trening innendørs for de lag og foreninger som ønsker dette. Lag
og foreninger må selv søke om de treningstider de har behov for og ta et noe større ansvar ifht blant
annet låserutiner. Interpellasjonen fra Henriksen kan likevel tyde på at ordningen er noe dårlig kjent
i bygda. Ordfører vil be rådmannen informere lag og foreninger en ekstra gang. Videre vil jeg be
rådmannen gi bedre informasjon til allmenheten om ordningen med muligheter for sommerbruk av
haller.
Representant Per Kjær (SV):
Brøyting av busslommer på E-39 er veivesenets ansvar. Tilførselsveiene er kommunens ansvar.
Denne oppgavefordelingen synes å fungere bra på alle busslommene i Søgne bortsett fra på Try.
Bussbrukere på Try meg selv inkludert, har gjennom flere år hatt mye kontakt med Statens veivesen
og ansvarlige i Søgne kommune. Statens veivesen mener kommunen har fått ansvaret. Kommunen
mener de ikke vil overta vedlikehold/ snørydding før tilførselsveiene har høy nok standard.
Situasjonen virker helt låst og imens vasser bussbrukerne i perioder i ganske høy snø. Alternativt
vandrer de langs og krysser den sterkt trafikkerte E-39 i mørke og snøføyke.

Spørsmål til Ordføreren:
- er det utsikter for at situasjonen for bussbrukere på Try blir bedre denne vinteren?
Ordfører Hilde (AP) svarte:
Det har i flere år vært uklarheter rundt ansvaret for snørydding og strøing av gangveier opp til
busslommene på Try.
Søgne Kommune mener dette i utgangspunktet er Statens Vegvesen sitt ansvar. Dette på bakgrunn av
en 20 år gammel avtale. Kommunen har ønsket å avklare ansvaret som lå i avtalen og sendte et brev
i 2013 til Statens Vegvesen om saken.
Statens Vegvesen har ennå ikke svart på vårt brev fra 2013, men Søgne kommune har heller ikke
etterlyst noe svar. Jeg vil be rådmannen følge opp denne saken videre slik at ansvarsforholdene
rundt brøyting og strøing av busslommene på Try blir avklart så fort som mulig.
Representant Roy Fardal (H):

Ordfører Hilde (AP) svarte:
Ordføreren er enig i at det bør foretas en gjennomgang av parkeringssituasjonen rundt rådhuset og
helsehuset. Det er blitt stadig vanskeligere å få tak i parkeringsplasser for besøkende til kontorer,
legesenter og butikker. Dette gjelder både HC plasser og andre to-timers parkeringsplasser.

I forbindelse med at det er igangsatt et arbeid med revidering av skiltplanen på Tangvall bør dette
med parkeringsplasser vurderes samtidig.
Jeg vil be administrasjonen se på situasjonen med korttidsplasser som nevnt i interpellasjonen og er
positiv til å vurdere en endring her.
Saken med revidering av skiltene er i gang og et eventuelt forslag til endring vil blant annet måtte ut
på høring til berørte instanser, slik som f eks veivesen og politi osv. Jeg vil be om at rådmannen
legger saken frem for plan og miljøutvalget til behandling så snart som mulig.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Torfinn Kleivset (sign.)
fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes (sign.)
rådgiver
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PS 44/17 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 27.04.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27. april 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017

Ettersendt
19.05.17

Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27. april 2017.

PS 45/17 Referatsaker kommunestyret 24. mai 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:

RS 10/17 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK
2017
Det skal settes ned en komite i forbindelse med TV-aksjonen. Følgende representanter ble valgt til å sitte i
komiteen:
Aslaug Bakke (AP)
Yngvar Monstad (MDG)
Jack Andersen (H)
Astrid Hilde (AP)
Ole Petter Sløgedal (FRP)

RS 11/17 Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og
Songdalen
Vedtak:
RS 11/17 tatt til orientering

RS 10/17 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK
2017 2017/1563
RS 11/17 Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og
Songdalen 2017/1048
PS 46/17 Likestilling - og mangfoldmelding 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2016 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.05.2017
Behandling:
Leder Berge (V) fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes som referatsak til
kommunestyret.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes som
referatsak til kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt, men formannskapet ønsker at kommunestyret skal
behandle saken som politisk sak, ikke som en referatsak slik administrasjonsutvalget innstilte på.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Rådgiver Ada Elise Nygård presenterte meldingen og svarte på spørsmål fra medlemmene i forkant av
behandlingen.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar likestilling og mangfoldsmelding 2016
Venstre sitt forslag enstemmig vedtatt.
Repr. Henriksen (AP) ba om at følgende ble protokollert:
Ordfører utfordres til å invitere likestillingssenteret til å ha en forelesning for kommunestyret om hva
forskningen sier om gevinstene med mangfold og likestilling og hva som gjør at en lykkes.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar likestilling og mangfoldsmelding 2016.

PS 47/17 Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene
kan bidra til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan
Søgne kommune arbeider for å nå Nullvisjonen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Saken trukket for behandling i tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.05.2017
Behandling:
Rådgiver Tom Erik Dønnestad orienterte samt besvarte spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag.

Repr. Johansen fremmet tilleggsforslag:
Søgne blir en trafikksikker kommune.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene
kan bidra til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan
Søgne kommune arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017

Behandling:
Ola Rath fra Trygg Trafikk orienterte om trafikksikker kommune i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen.
Kommunestyret ber om at revideringen av trafikksikkerhetsplanen vurderer hvorvidt tiltakene u konsept
«trafikksikker kommune» skal bli en del av Søgnes trafikksikkerhets arbeid.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.
Repr. Løchen (H) gitt permisjon fra kl 20.15, før forslag om utsettelse og voteringen. 26 representanter til
stede under voteringen.

Votering:
Venstre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalgets innstilling og FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.
Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

PS 48/17 Forskrift om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester,
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og
omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns
tjenester»
Den gjøres gjeldende fra 01.01.2017

Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.04.2017
Innstilling:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i
institusjon eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester»
Den gjøres gjeldende fra 01.01.2017

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.2017
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.05.2017
Behandling:
Fagleder ved forvaltningstjenesten, Arnfinn Rodal orienterte samt besvarte spørsmål.
Merknad: forskriften skal gjøres gjeldende fra 01.07.2017.
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i
institusjon eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester»
Den gjøres gjeldende fra 01.07.2017

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i
institusjon eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester»
Den gjøres gjeldende fra 01.07.2017

PS 49/17 Brukerstyrt Personlig Assistanse(BPA) - Retningslinjer og vurdering av
behov for BPA-koordinator

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune viderefører dagens organisering av tjenester som omfatter Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA). Det innebærer at aktuelle enheter selv er ansvarlige for å følge opp og koordinerer
de enkelte BPA-tiltakene kommunen har fattet vedtak om. Herunder gjelder oppfølging av avtaler
med eksterne aktører.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.2017
Behandling:
Arnfinn Rodal fra forvaltningstjenesten orienterte om saken samt praktisering av BPA- ordning i Søgne
kommune.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker at BPA-ordningen løftes frem som en god løsning for
å gi mennesker med omfattende hjelpebehov opplevelse av mestring og god livskvalitet.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler ansettelse av en BPA-koordinator i Søgne
kommune. En BPA- koordinator skal ha inngående kunnskap om BPA- ordningen og kan være en viktig
veileder for bruker både gjennom søknadsprosess og i senere fase.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Bentsen Lieng (SP) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget ber kommunestyret om å opprette en deltidsstilling som BPA-koordinator. Størrelse av
stilling fastsettes etter behov.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp forslag fra SP.
Vedtaket fra SP vedtatt med 5 mot 4 stemmer (SP, AP, (leders dobbeltstemme)).

Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Tjenesteutvalget ber kommunestyret om å opprette en deltidsstilling som BPA-koordinator. Størrelse
av stilling fastsettes etter behov.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget ber kommunestyret om å opprette en deltidsstilling som BPA-koordinator. Størrelse av
stilling fastsettes etter behov
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyret foreslår at BPA-ordningen løftes frem som en god løsning for å si mennesker med
omfattende hjelpebehov opplevelse av mestring og god livskvalitet. Det anbefaler ansettelse av eb BPAkoordinator i Søgne kommune. En BPA-koordinator skal ha inngående kunnskap om BPA-ordningen og kan
være en viktig veileder for bruker både gjennom søknadsprosess og i senere fase. Størrelse av stilling fastsett
etter behov.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
Søgne kommune viderefører dagens organisering av tjenester som omfatter Brukerstyrt personlig assistanse
(BPA). Det innebærer at aktuelle enheter selv er ansvarlige for å følge opp og koordinerer de enkelte BPAtiltakene kommunen har fattet vedtak om. Herunder gjelder oppfølging av avtaler med eksterne aktører.
Ordfører Hilde (AP):
Saken utsettes, for behandling i formannskapet.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 25 mot 2 (1 H(-Reisvoll) og 1 FRP (Daland)) stemmer. Tjenesteutvalgets
innstilling, Senterpartiets forslag og FRPs forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes, for behandling i formannskapet

PS 50/17 Saksfremlegg - Uttalelse fra kontrollutvalget vedr. kommunens praksis
knyttet til uformelle møter
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere og
administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å kunne
påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til kommunen – særlig i
vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig
mandagsmøtene i dagens form.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i en
form som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget ser med bekymring på kommunens praksis med uformelle møter mellom politikere og
administrasjonen.
Det er viktig for allmenheten å vite hva den politiske ledelsen og rådmannen holder på med, for å kunne
påvirke og delta i beslutningsprosesser og dermed opprettholde og styrke tilliten til kommunen – særlig i
vanskelige saker.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å endre dagens praksis med uformelle møter, og særlig
mandagsmøtene i dagens form.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunen til å avholde møter mellom politikere og administrasjonen i en form
som reelt sikre åpenhet, lovlige og etterprøvbare beslutningsprosesser.
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
En arbeidsgruppe m/ordfører og gruppeledere vurderer innholdet i innstillingen fra kontrollutvalget, og
legger frem et forslag til fremtidig møtestruktur i kommunen.
Innstillingen fremmes i neste kommunestyremøte.
Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling ble dermed ikke votert
over.

Vedtak:
En arbeidsgruppe m/ordfører og gruppeledere vurderer innholdet i innstillingen fra kontrollutvalget, og
legger frem et forslag til fremtidig møtestruktur i kommunen.
Innstillingen fremmes i neste kommunestyremøte.

PS 51/17 Informasjon om varslingssaker
Kommunestyrets medlemmer vil bli gitt informasjon om varslingssaker i møtet 24.05.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Leder av kontrollutvalget Jan Stubstad orienterte om varslingssaker mottatt av kontrollutvalget og prosessen
knyttet til kontrollutvalgets behandling. Lederen svarte på spørsmål fra kommunestyrets medlemmer.
Repr. Monstad (MDG) og Repr. Pettersen (V) gitt permisjon etter orienteringen og spørsmålene til
kontrollutvalgets leder. Ingen vara møtte og 25 medlemmer til stede under den videre orientering

Informasjon om stevning av kommunen
Ordfører Hilde (AP) informerte om at kommunen har mottatt en stevning fra Parat og delte ut et notat om
ordførers rolle i saken og ba om et råd i saken om hvem «jeg bør delegere rollen som partsrepresentant for
kommunen til, og anbefaler at kommunestyret i dag velger en uhildet person til å ivareta denne rollen», se
vedlegg.
Ordfører Hilde (AP) stilte spørsmål ved sin egen habilitet, da hun ble erklært inhabil i behandlingen av
Deloittes rapport i kommunestyret 30.03.17, sak «PS 32/17 Behandling i kommunestyret - rapport fra
Deloitte» og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte som
møteleder.
Repr. Egeli (AP) stilte spørsmål ved varaordfører Terkelsen sin habilitet, da også han ble erklært inhabil i
behandlingen av Deloitte sin rapport i kommunestyret 30.03.17, sak «PS 32/17 Behandling i kommunestyret rapport fra Deloitte» og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Repr. Kleivset (KRF) tiltrådte som
møteleder.
Rådmann Høyer Holum var inhabil i behandlingen av Deloitte sin rapport i kommunestyret 30.03.17, sak «PS
32/17 Behandling i kommunestyret - rapport fra Deloitte» og fratrådte møtet under habilitetsvurderingene.
Kommunalsjef for helse- og omsorg Svein Resset tiltrådte som rådmann.
Fung. ordfører Kleivset (KRF) henviste til § 9 i reglementet Endring av saksliste – Kl. § 34:
«Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder eller 1/3 av de
møtende medlemmer motsetter seg dette.»
Habilitetsvurderingene ble dermed ikke votert over.

