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PS 87/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 20.06.17 kl 13.00
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 20.06.17 kl. 13.00.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 20.06.17 kl. 13.00.

PS 88/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 20.06.17 kl. 16.00
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.17 kl 16.00

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.17 kl 16.00

PS 89/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.06.17

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.06.17

PS 90/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Pizzakiosken AS
(Restaurant Skrubbsulten AS)
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00
utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn Restaurant
skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien
36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av
Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Følge brannforskriftens krav utendørs og innendørs.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl. 13.00 –
24.00 utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn
Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien
36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av
Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Tilleggsforslag fra AP
2. Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra KRF

Tilleggsforslaget fra AP enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (Sæther, KRF)
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00
utendørs til Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn Restaurant
skrubbsulten AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien
36, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av
Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36,
4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av Rådhusveien
36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36,
4640 Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av Rådhusveien
36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot KRF sin innstilling. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 23 mot
4 stemmer (KRF, AP (1-Soltveit Upsal)).

Vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Pizza Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365 med virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten AS,
Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten AS, Rådhusveien 36,
4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og serveringsbevilling at søknad om bruksendring av Rådhusveien
36, 4640 Søgne ref. Sak nr. 17/2358 godkjennes.

PS 91/17 Søknad om alminnelig skjenke- og serveringsbevilling Søgne Wok
Restaurant AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00
– 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14,
4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada
14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs og kl. 13.00
– 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14,
4640 Søgne.

Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada
14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (Sæther, KRF)
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00
– 24.00 utendørs til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14,
4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada
14, 4640 Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs
til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada 14, 4640
Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Repr. Sæther (KRF) fremmet følgende forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs
til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada 14, 4640
Søgne i form av spiserestaurant.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot KRF sin innstilling. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 23 mot
4 stemmer (KRF, AP (1-Soltveit Upsal)).

Vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs
til Søgne Wok Restaurant AS organisasjonsnummer 918977937, Torvgada 14, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Wok Restaurant AS, Torvgada 14, 4640
Søgne i form av spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.

PS 92/17 Behandling av søknad om permisjon fra politiske verv - Solveig
Kjelland Larsen
Rådmannens forslag til vedtak:
Solveig Kjelland Larsen innvilges permisjon fra alle sine verv fra og med 1. juli 2017 og ut
valgperioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Behandling av saken i lukket møte, jmf. Kommuneloven § 31. 2 ledd, iht .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13. Protokollen
er offentlig.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Solveig Kjelland Larsen innvilges permisjon fra alle sine verv fra og med 1. juli 2017 og ut valgperioden.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Solveig Kjelland Larsen innvilges permisjon i tråd med søknaden.

Votering
SV sin innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Solveig Kjelland Larsen innvilges permisjon i tråd med søknaden.

PS 93/17 Suppleringsvalg - kommunestyret, formannskapet, valgstyret og 17.
mai-komiteen
Rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at permisjonssøknad til Solveig Kjelland Larsen innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for
resten av valgperioden 2015-2019:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal trer inn som fast medlem av
kommunestyret for Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.



Formannskapet
Som fast medlem av formannskapet velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av
formannskapet:
……………



Fellesnemnda for K3
Sammensetning av fellesnemnda for K3 endres i tråd med endringene i formannskapet.



Valgstyret
Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
………….



17. maikomiteen
Som fast medlem av 17. maikomiteen velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av
17. maikomiteen:
…………………

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at permisjonssøknad til Solveig Kjelland Larsen innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for resten av
valgperioden 2015-2019:
 Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal trer inn som fast medlem av kommunestyret for
Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.

 Formannskapet
Som fast medlem av formannskapet velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av formannskapet:
……………
 Fellesnemnda for K3
Sammensetning av fellesnemnda for K3 endres i tråd med endringene i formannskapet.
 Valgstyret
Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
………….
 17. maikomiteen
Som fast medlem av 17. maikomiteen velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av 17. maikomiteen:
…………………
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Det gjøres følgende suppleringsvalg for resten av valgperioden 2015-2019:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal trer inn som fast medlem av
kommunestyret for Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.



Formannskapet
Som fast medlem av formannskapet velges:
Aslaug Bakke (felleslisten V /AP)
Heidi Johansen velges som 6. varamedlem for felleslisten( V /AP). Øvrige varamedlemmer rykker opp
en plass.



Fellesnemnda for K3
Sammensetning av fellesnemnda for K3 endres i tråd med endringene i formannskapet.



Valgstyret
Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
Heidi Johansen (AP)



17. maikomiteen
Som fast medlem av 17. maikomiteen velges:
Kristin Soltveit Upsal (AP)
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av 17.
maikomiteen:

Grethe Rirud (AP)
Votering:
Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det gjøres følgende suppleringsvalg for resten av valgperioden 2015-2019:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal trer inn som fast medlem av
kommunestyret for Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.



Formannskapet
Som fast medlem av formannskapet velges:
Aslaug Bakke (felleslisten V /AP)
Heidi Johansen velges som 6. varamedlem for (felleslisten V /AP). Øvrige varamedlemmer rykker opp
en plass.



Fellesnemnda for K3
Sammensetning av fellesnemnda for K3 endres i tråd med endringene i formannskapet.



Valgstyret
Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
Heidi Johansen (AP)



17. maikomiteen
Som fast medlem av 17. maikomiteen velges:
Kristin Soltveit Upsal (AP)
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt varamedlem av 17.
maikomiteen:
Grethe Rirud (AP)

PS 94/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Skiftodden – Plan ID 201515, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Saksfremlegget trukket 19.07.17, da den ble sendt kommunestyret før behandling i plan- og
miljøutvalget.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (Monstad MDG).
Plan- og miljøutvalget fattet innstilling.
Innstilling:
3. Detaljregulering for Skiftodden – Plan ID 201515, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 25 mot 2 stemmer (MDG og SV)

Vedtak:
1. Detaljregulering for Skiftodden – Plan ID 201515, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 95/17 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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.08.2017
Behandling:
Vedtak i kommunestyret 24.05.17:
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.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag på vegne av arbeidsgruppa:

Organiseringen av politiske møter og samarbeidsmøter med administrasjonen tillegger Ordførers mandat og
myndighetsområde.
Ordfører foreslår at deltakelsen på møtene på mandagene innskrenkes til å innbefatte ordfører, varaordfører
og opposisjonsleder Disse møter med rådmannen alene for å koordinere og samordne tilrettelegging av møter
og annet informasjon.
Utvalgslederne avtaler møte med egen kommunalsjef for å koordinere og samordne i forkant av
utvalgsmøtene.
Votering:
Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Organiseringen av politiske møter og samarbeidsmøter med administrasjonen tillegger Ordførers mandat og
myndighetsområde.
Ordfører foreslår at deltakelsen på møtene på mandagene innskrenkes til å innbefatte ordfører, varaordfører
og opposisjonsleder Disse møter med rådmannen alene for å koordinere og samordne tilrettelegging av møter
og annet informasjon.
Utvalgslederne avtaler møte med egen kommunalsjef for å koordinere og samordne i forkant av
utvalgsmøtene.

