Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 20.06.2018 15:31:38
Til: Bernt Daland Kopi:
Camilla Erland Aarnes; Torkjell Tofte; Postmottak Tittel: VS: interpellasjon om
selvkost
Hei Bernt
Det vises til nedenfor stående mailveksling med administrasjonen i forbindelse med din
interpellasjon.
Jeg har på bakgrunn av deres svar besluttet at du dessverre ikke får noe svar i fra meg i
førstkommende møte.
Du vil få et svar i første kommunestyre over ferien.
Mvh
Astrid Hilde
Ordfører
Fra: Torkjell Tofte
Sendt: 20. juni 2018 15:19
Til: Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Camilla Erland Aarnes
Emne: SV: interpellasjon om selvkost

Hei Astrid!
På grunn av den korte fristen og arbeidspresset de neste dagene, rekker vi dessverre ikke å
utarbeide et svar på
denne interpellasjonen til førstkommende kommunestyre.
Mvh
Torkjell Tofte
Telefon: 926 03 776

Fra: Astrid Margrethe Hilde
Sendt: 19. juni 2018 18:47
Til: Torkjell Tofte
Emne: Fwd: interpellasjon om selvkost

Hei
Denne er egentlig kommet for sent.
Men har dere tid til hjelpe med å svare kort på denne, hadde det vært fint..( det er
lenge til neste møte)
Astrid
Sendt fra min iPad
Videresendt melding:
Fra: Bernt Daland <bernt-d@online.no>
Dato: 19. juni 2018 kl. 18:31:04 CEST
Til: <amh@p.sogne.kommune.no>
Kopi: egel terskelsen <eg-ter@online.no>, <redaksjonen@n247.no>,
<anne.lise@bsnett.no>,
<post@malermesterdaland.no>, <unni.grindland@gmail.com>
Emne: interpellasjon om selvkost
Hei ordfører. Ser at jeg ikke er innenfor fristen mht til å få svar på interpellasjon ref
ksyrets reglement §
15.
Håper du klarer svar, selv om jeg er sent ute ?
Ber uansett om at denne legges frem for kstyret.
Mvh Bernt
-Bernt Daland

Borøya
Boks 1159
4683 Søgne
tlf: 90720541Interpellasjon

til ordfører ifm sak om fradeling av boligtomt hos Unni
Grindland og kommunens praksis for utregning av selvkostprinsippet.
ref f.eks oppslag på bsnett: http://www.bsnett.no/nyheter/fikk-ikke-medholdhosdepartementet/
cbbrff!Z9Ok3svVwsL3FBI9RvW8cQ/
Ordfører.
Grindlands sak har vært omdiskutert i vår kommune tidligere, og det er henviset til de
vedtatte utregninger for selvkost.
Heldigvis har Søgne kommune, nedjustert sine gebyrer betydelig, vedr oppmåling for
2018 ref rådmannens kommentar:
Det har på bakgrunn av den pågående kommunereform vært naturlig å drøfte gebyr
og gebyrprinsipper med Kristiansand kommune. Dette har resultert i at det foreslås
noen enkelte endringer i retning av et gebyrregulativ likt Kristiansands, slik dette var i
2017. F.eks settes timeprissatsen, som representerer arbeid i felt, med
landmålingsutstyr, bormaskin, grensebolter, transport osv., til kr 1.300 som er
tilsvarende i Kristiansand.
Slik jeg forstår selvkost- er dette er begrep som brukes for hva det koster kommunen
å produsere den tjenesten som tilbys til innbyggerne.
Kan ordfører gi en forklaring på om selvkostprinsippet/ utregningene også tar med
seg de oppgavene som kommunen utfører på eget initiativ/ etter pålegg fra høyere
myndighet ?
Sagt med andre ord: er bl annet grindland sin sak, likestilt med andre offentlige saker
innenfor arealenheten- når selvkostprinsippet gjør seg gjeldende?
Ber også ordfører gi et svar på om selvkostregnskapet innenfor planavdelingen
utregnes med alle de planer som utføres herfra- inkl kommunens egne planer?
Mvh Bernt Daland, Søgne FrP

