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Søgne barne- og ungdomsråd var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Habilitet
 PS 114/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS
Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Reitan (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre
særegne forhold.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.



PS 119/18 Rapport/ granskning av påstander om kritikkverdige forhold
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken, jf.
Fvl. § 6,1.ledd a. Ordføreren ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Vararepresentant Lunøe- Nielsen (AP) tiltrådte møtet.
Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av saken.
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmann Kim Høyer Holum med bakgrunn i Fvl § 6, 2.
ledd, andre særegne forhold.
Rådmannen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen tiltrådte møtet.

Endringer i saksliste
 PS 112/18 Suppleringsvalg – Varamedlem til kommunestyret for valgperioden 2015 – 2019
Saken ble utsatt.
 PS 115/18 Sluttbehandling – Detaljregulering for Øygarden 7 – 11 – 15
Saken ble utsatt.

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i budstikka 14.11.2018.
Sakskartet datert 16.11. 2018 omhandlet politisk sak 107/18 til og med politisk sak 119/18 samt en
interpellasjon, FO 12/18.
PS 112/18 og PS 115/18 ble utsatt. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 22.11.2018
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver
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FO 12/18 Interpellasjon - kommunale båtplasser i Solta båthavn
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Interpellasjon fra Roy Fardal (H) vedr. kommunale båtplasser i Solta båthavn.
Interpellasjonen ble lest opp av Roy Fardal (H):
Ordfører,
Formannskapet sa nei til å ta opp igjen forhandlingene med
andelslaget i i Høllen og Solta Båtforening. Jeg mener dette er helt
feil. Kommunestyret må avgjøre det. Ordfører bruker argumenter
med at Kristiansand skal avgjøre dette spørsmålet. Jeg vil minne
ordfører at vi er folkevalgte, med et mandat, om å gjøre alt til det
beste for Søgnexs innbyggere. Dette mandatet gjelder frem til
01.01.2020. Anlegget er nedbetalt. Det er så urettferdig at 200—220
båtplasser, betaler i snitt 10.000,— i året i leie. Jeg ønsker at disse

U.off.

UO ihht.
Off.l § 13
jfr. Fv.l. §
13

UO ihht.
Off.l. § 13
jfr. Fv.l. §
13

plassene selges, og at de får en normal leie slik som de andre
leietakerne har i Høllen og Solta. På denne måten får kommunen inn
million inntekter, samt at båtplassene blir som alle andre har det i
kommunen. Forskjellsbehandling er aldri bra. ltillegg er det viktig at
andelslaget kan overta drift etc. Som sagt, ønskerjeg at
kommunalsjef Tofte, kan ta opp igjen forhandlingene med Høllen og
Solta Andelslag. Så kan han ta saken videre til K—STYRETn år den er
ferdig forhandlet. Da kan vi ta en avgjørelse. Vi i Søgne, må ta denne
avgjørelsen, ikke Kristiansand. Jeg ber derfor ordfører ta opp denne
saken til avstemming i K-STYRET.
Ordfører Astrid M. Hilde (AP) besvarte:
Det er 2 regimer for båtplassene i Solta i dag:

1. Båtplasser som leies og driftes av Høllen og Solta båthavn AL.
2. Båtplasser som driftes og leies ut i kommunal regi.
Søgne kommune er grunneier i begge tilfellene. For båtplassene som driftes av Høllen og Solta båthavn AL
(HSB) har kommunen ingen direkte påvirkning på leiepriser. Grunnen hvor disse båtplassene ligger er leid ut
med en leietid på 40 år og med en rett til å forlenge leietiden med ytterligere 40 år. Opprinnelig leieavtale ble
undertegnet 24.01.1983. Leieprisene for de kommunale plassene fastsettes årlig av kommunestyret.
I perioden 2014 – 2016 forhandlet administrasjonen i kommunen med HSB om en ny avtale som kunne
erstattes dagens avtale. Bortsett fra bytting av enkelte plasser mellom partene ble det aldri forhandlet om salg
av de kommunale plassene til HSB.
Den kommunale båthavna er i dag ikke fult ut nedskrevet. Det legges opp til at alle leiepriser i kommunale
båthavner vil bli harmonisert fra 01.01.2020 i regi av ny kommune. Gjenstående nedskriving vil da bli fordelt
på båtplasser i dagens Kristiansand kommune som er nedskrevet. Det er derfor grunnlag for å tro at
leieprisene i ny kommune vil kunne bli rimeligere enn dersom en part skal løse inn den kommunale båthavna i
Solta.
Ordføreren mener det er positivt for kommunens innbyggere at det finnes en kommunal båthavn i kommunen.
Kommunestyret skal fastsette leieprisene for båtplassene i 2019 i sak PS 117/18 og vil kunne gjøre en
vurdering av hva som er riktig prisnivå i denne saken. I tillegg vil en i regi av ny kommune kunne forvente at
leieprisene vil bli vesentlig lavere enn dagens prisnivå fra 2020.
Ordføreren vil avvise at saken tas opp til avstemming i dette møtet etter bestemmelsene i reglementets §9, 3.
ledd da en sak om et evt salg av kommunale-båtplasser og de virkningene det vil få, bør utredes av
administrasjonen før saken tas til avgjørende behandling i politiske organer.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Det gjenopptas forhandlinger med Høllen og Solta båthavn.
Ordføreren avviste at saken ble tatt opp til avstemming i dette møtet etter bestemmelsene i reglementets §9, 3.
ledd da saken ikke var på sakskartet.
Saken blir tatt opp til neste møte.

PS 107/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 25.10.2018.

PS 108/18 Referatsaker kommunestyret 22.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 27/18 Melding om vedtak sak 32/18 - Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan
for 2019 2018/1227
PS 109/18 Valg av representanter representantskapet i Agder kommunerevisjon
og representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
Rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at permisjonssøknad til Jan Stubstad innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for resten av
valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019:


Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges: ………



Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS velges: ……………

Saksprotokoll i Valgnemnda - 22.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
 Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges: ………



Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
velges: ……………

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
 Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges Helge Andresen.


Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
velges Helge Andresen.

Votering:
 Forslag fra H (Løchen) ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:


Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges Helge Andresen.



Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS velges Helge Andresen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgnemda:


Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges: Helge Andresen.



Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
velges Helge Andresen.

Votering:
 Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS velges: Helge
Andresen.



Som ny vararepresentant i representantskapet i Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS velges Helge Andresen.

PS 110/18 Saksfremlegg - Søknad om fritak fra politiske verv - Brytteva Litlere
Moi
Rådmannens forslag til vedtak:
Brytteva Litlere Moi fritas fra sine politiske verv fra 22.11.2018 og ut valgperioden, det vil si
31.12.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Møte ble vedtatt lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31 punkt 2 og 4.
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Brytteva Litlere Moi fritas fra sine politiske verv fra 22.11.2018 og ut valgperioden, det vil si 31.12.2019.
Votering:
 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Brytteva Litlere Moi fritas fra sine politiske verv fra 22.11.2018 og ut valgperioden, det vil si
31.12.2019.

PS 111/18 Suppleringsvalg - Vararepresentant til tjenesteutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at fritakssøknad til Brytteva Litlere Moi (V) innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for resten
av valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019:


Tjenesteutvalget:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges:
……………………….

Saksprotokoll i Valgnemnda - 22.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Gitt at fritakssøknad til Brytteva Litlere Moi (V) innvilges gjøres følgende suppleringsvalg for resten av
valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019:


Tjenesteutvalget:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges:
……………………….

Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges Tone Pettersen.
Votering:
 Forslag fra V (Berge) ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges Tone Pettersen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgnemnda:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges Tone Pettersen.
Votering:
 Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges Tone Pettersen.

PS 112/18 Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret for valgperioden
2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Utsettelsesforslag fra ordfører Hilde (AP).
Saken ble foreslått trukket i påvente av svar fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre riktig
håndtering av suppleringsvalg til kommunestyret.
Votering:
 Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 113/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne
kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra kontrollutvalget:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne kommune
med en ramme på kr. 1 267 000,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.
Ordfører Hilde (AP) foreslo å fjerne siste setning i kontrollutvalgets innstilling.
Votering:
 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Siste setning fjernes i vedtaket.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne kommune
med en ramme på kr. 1 267 000,-

PS 114/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub 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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille Eriksen
13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Sak utlevert i møtet 20.11.2018:
PS 64/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS ble utlevert i møtet 20.11.2018.
Vedtak: Tjenesteutvalget beslutter enstemmig å behandle saken i møtet.
Habilitet:

Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Trond Reitan (H) i sak
PS 64/18 Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling XO Pub AS, utlevert i møtet 20.11.2018

Vedtak: Trond Reitan erklæres inhabil i saken. Han fratrer møtet under avstemning i saken.
Til behandling forelå 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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille Eriksen
13.03.72 godkjennes som stedfortreder.
Repr.: Sigrun Sæther (Krf) fremmet forslag:
Forslag til nytt første avsnitt:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 01.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00
utendørs til XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Votering:
Sæther (Krf) første avsnitt ble satt opp mot Rådmannens forslag. Forslaget falt med en stemme
(Sæther, Krf).
Rådmannens øvrige avsnitt i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille Eriksen
13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018

Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Reitan (H) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre
særegne forhold.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
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
XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille Eriksen
13.03.72 godkjennes som stedfortreder.
Repr. Sæther (KrF) fremmet endringsforslag:
Forslag til nytt første avsnitt:
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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Votering:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot endringsforslag fra KRF.
Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 24 mot 3 (KRF) stemmer.

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 XO Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub AS organisasjons nummer
921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form av pub med enkel matservering.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63 godkjennes som styrer for serverings – og
skjenkebevillingen. Medeier Hans Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille
Eriksen 13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

PS 115/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7 - 11 - 15 - Plan ID
201609
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Grunnet en feil ble saken meldt opp til politisk behandling før den var ferdigstilt.
Ordfører Hilde (AP) foreslo at saken ble trukket fra sakskartet.

Votering:


Forslag om å trekke saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

PS 116/18 Høringssvar vedrørende justering av politidistriktenes indre
organisering som følge av kommunereformen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Saken ble først behandlet i Formannskapet 14.11.2018.
RS 37/18 Høringssvar – Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen lensmannskontor
som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan organiseringen av
politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen av det forebyggende arbeidet.
Formannskapet anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet
knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Saken fremmes som politisk sak i kommunestyret.
Vedtak:
1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan organiseringen av
politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen av det forebyggende
arbeidet. Formannskapet anbefaler at det innledes et samarbeid med politiet om hvordan det
forebyggende arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.
Saken fremmes som politisk sak i kommunestyret.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1) Kommunestyret støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Kommunestyret støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Kommunestyret anbefaler at det innledes et

samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.
Votering:
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Kommunestyret støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Kommunestyret støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Kommunestyret anbefaler at det innledes
et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand

PS 117/18 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt
med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert
med 1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med
120 liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 2018. Faktureres uten
mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100,-





Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800,Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
15. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt med
228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med 1906eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters
dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
22. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 32.148,- (endret)
23. Parkeringsavgift i Høllen:

 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
24. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 2018. Faktureres uten mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100, Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450, Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800, Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,25. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
26. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29 (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
27. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
28. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Repr. Andersen (H) fremmet felles protokolltilførsel:
Formannskapet legger press på Avfall Sør om at containeren med hytterenovasjon skal være fast årlig ved
Røsstad, krysset ved Frøysland.
Repr. Lunde (AP) fremmet endringsforslag vedr punkt 10:
Gebyr for sesongleie i småbåthavn i 2019 reduseres med kr 1000,- med sikte på å komme fellesnemdas
anbefaling om harmonisering i møte.
Inndekning kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å dekke inn over disposisjonsfond.
Votering:
 Endringsforslag fra AP til rådmannens forslag punkt 10 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag (unntatt punkt 10) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt
med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med
1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg
2.

6. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte
dvs. kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 2018. Faktureres uten
mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 7.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 9.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 10.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 13.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.100, Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.450, Vinterfortøyning 4,0 meter – 1.800, Vinterfortøyning 5,0 meter – 2.500,11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) –
kr 151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Inndekning for reduksjon av sats i punkt 10 kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å
dekke inn over disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018

Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) når det gjelder renovasjonsgebyr og hytterenovasjon i
punkt 5. og 6 ettersom han er styremedlem i Avfall Sør. jf Fv.l. 6.1. bokstav e.
Representanten ble vurdert inhabil og fratrådte møtet under avstemming på punkt 5. og 6.
Til behandling forelå innstillingen fra formannskapet:
15. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt med
228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med 1906eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters
dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
22. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 32.148,- (endret)
23. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
24. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 2018. Faktureres uten mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 7.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 9.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 10.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 13.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.100, Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.450, Vinterfortøyning 4,0 meter – 1.800, Vinterfortøyning 5,0 meter – 2.500,25. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
26. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29 (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
27. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
28. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Inndekning for reduksjon av sats i punkt 10 kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å dekke inn
over disposisjonsfond.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Teksten under punkt 10 endres til «Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019. Faktureres uten mva»
Repr. Daland (FRP) fremmet alternativt forslag:
1) Tilleggsgebyr for vann tilpasses antall boenheter som knyttes til kommunalt nett, fra år til år, med en maks
grense på kr 15.000,- med beregning 80 boenheter pr år.
2) Tilleggsgebyr for avløp tilpasses antall boenheter som knyttes til kommunalt nett, fra år til år, med en maks
grense på kr 15.000,- med beregning 80 boenheter pr år.

Votering:
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling:
 Punkt 1 i formannskapets innstilling settes opp mot punkt 1 i forslag fra FRP (Daland)
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6 (SP, FRP)
 Punkt 2 i formannskapets innstilling satt opp mot forslag til punkt 2 fra FRP (Daland)
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6 (SP, FRP) stemmer
 Punkt 3 enstemmig vedtatt
 Punkt 4 enstemmig vedtatt
 Punkt 5 enstemmig vedtatt
Repr. Berge (V) fratrådte møtet under avstemmingen.
 Punkt 6 enstemmig vedtatt
 Punkt 7 enstemmig vedtatt
Repr. Berge tiltrådte møtet.
 Punkt 8 enstemmig vedtatt
 Punkt 9 enstemmig vedtatt
 Punkt 10, Formannskapets innstilling med endring fra ordfører ble vedtatt med 25 mot 2
(FRP:Daland, MDG)
 Punkt 11 enstemmig vedtatt
 Punkt 12 enstemmig vedtatt
 Punkt 13 enstemmig vedtatt
 Punkt 14 enstemmig vedtatt
 To siste punkter i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt
med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med
1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg
2.
6. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)




Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte
dvs. kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019. Faktureres uten mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 7.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 9.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 10.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 13.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.100, Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.450, Vinterfortøyning 4,0 meter – 1.800, Vinterfortøyning 5,0 meter – 2.500,11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) –
kr 151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Inndekning for reduksjon av sats i punkt 10 kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å
dekke inn over disposisjonsfond.

PS 118/18 Informasjon om status i kommunesammenslåingen - kommunestyret
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:



Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i fellesnemda og arbeidsutvalget.
Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/
Camilla Dunsæd kommer på besøk i neste møte i kommunestyret, 13.12.2018 kl 16:00.



Repr. Egeli (AP) orienterte om arbeidet i partssammensatt utvalg og
arbeidsutvalget for trepartssamarbeid i den nye kommunen.



Repr. Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidsutvalget for symboler.

PS 119/18 Rapport - Undersøkelse/ granskning av påstander om kritikkverdige
forhold

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) da hun regnes som part i saken, jf. Fvl. § 6,1.ledd a.
Ordføreren ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Vararepresentant Lunøe- Nielsen (AP) tiltrådte møtet.
Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av saken.
Leder av varslingsmottaket, Børre Andreassen, orienterte i åpent møte om prosess i saken de siste to uker.
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31.3, Off.l.§ 13 jfr Forvaltningsloven § 13.
Kontrollutvalget var tilstede under lukket møte, jf. Kommuneloven § 77 nr. 7, forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner § 4. Tilsyn og kontroll.
Det ble reist habilitetsspørsmål for rådmannen jmf. Fv.l. § 6, 2. del, andre særegne forhold.
Rådmannen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rapporten i sin helhet – Undersøkelse/ granskning av påstander om kritikkverdige
forhold. Rapporten er utarbeidet av Kluge Advokatfirma AS, og er unntatt offentlighet ihht. Off.l. § 13 jfr.
Fv.l. § 13.
Fellesforslag fra AP, MDG, Uavhengig, V, H, FRP, KRF, SP, SV:
Kommunestyret har gått gjennom rapporten til Kluge Advokatfirma AS, og har gjort seg
kjent med rapportens innhold og konklusjonene som trekkes. Kommunestyret kan ikke se at det foreslås tiltak
som ikke allerede er utprøvd, og finner derfor ikke at ytterligere ressursbruk er hensiktsmessig på dette
tidspunkt. For å sikre alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, så vil kommunestyret anbefale at systematisk
HMS-arbeid gis høy prioritet i tiden fremover.
Rapporten tas i sin helhet til etterretning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret har gått gjennom rapporten til Kluge Advokatfirma AS, og har gjort seg
kjent med rapportens innhold og konklusjonene som trekkes. Kommunestyret kan ikke se at det
foreslås tiltak som ikke allerede er utprøvd, og finner derfor ikke at ytterligere ressursbruk er
hensiktsmessig på dette tidspunkt. For å sikre alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, så vil
kommunestyret anbefale at systematisk HMS-arbeid gis høy prioritet i tiden fremover.
Rapporten tas i sin helhet til etterretning.

