Sokndal
kommune

Møteprotokoll
Kommunestyret
Møtested:

Grendelokalet, Sokndalshallen

Møtedato:

30.10.2017

Tidspunkt:

Kl 18:00 - 22:20

Innkalling:
Tid og sted for møte var sammen med sakslisten kunngjort på kommunens hjemmeside.
Medlemmer/varamedlemmer hadde fått tilsendt sakslisten med saksinformasjon.
Det framkom ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Merknader:
Kl. 1800 - 1830 Presentasjon om Velferdsteknologi v/Anita Stene
Kl. 1830-1900 Orientering om Dalane interkommunale barnevern v/Tove Ørsland
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56, 57, 58, 61, 62, 68. Deretter følget
sakslistens rekkefølge med unntak av sak 66 som var unntatt offentlighet og ble behandlet til
slutt.
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Bente K. Egeland Støle
Bjørg Stornes
Jone Mathiesen
Frank Midtbø
Kjell Tore Sand
Simen Paulsen Løvås
Nils Svein Rosland
Geir Arne Berg
Tone Merete Nesvåg
Christer Bu Mathiesen
Jan Oddvar Omdal
Aleksander Egeli
Alf Torstein Pettersen
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Varamedlemmer:
AP

Leif Arne Stene
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Harald A. Bu
Bjørn Arild Nuland
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Mariell Solli Mydland

Varamedlem - møtte i sak 62/17
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og 61/17
Varamedlem

Frode Andrè Mydland

Medlem

Forfall:
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Fra administrasjonen møtte:
Gaute Frøyland
Johannes Sirevåg
Leif Tore Slettebøe
May Lene Vestbøstad
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Helge Madland
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Pedagogisk veileder
Kommunalsjef Fellestjenester
Politisk sekretær
Økonomisjef
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Av 21 medlemmer møtte: 20 Totalt frammøtte: 25
Voterende: 21
Møteboken ble ført av: May Lene Vestbøstad

Antall saker: 15
Underskrifter:

Til behandling:
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Godkjenning av protokoll
Referatsaker
Avtale om makebytte mellom Steinar Brambo og
Sokndal kommune i Kroheia
Etiske retningslinjer for Sokndal kommune
Tilstandsrapport for skolen i Sokndal, skoleåret
2016/17
Detaljreguleringsplan - Motorsportsenter Kroheia
- gnr. 56 bnr. 1 m.fl.
Planprogram - Reguleringsplan med
konsekvensutredning for håndtering av
avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved
Tellenes, Sokndal kommune
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056/17: Godkjenning av protokoll
Rådmannens innstilling
Protokoll fra møte 18.09.17 godkjennes.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 056/17 Vedtak:
Protokoll fra møte 18.09.17 godkjennes.

057/17: Referatsaker
Rådmannens innstilling
Referatene tas til etterretning.
30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 057/17 Vedtak:
Referatene tas til etterretning.

058/17: Avtale om makebytte mellom Steinar Brambo og Sokndal
kommune i Kroheia
Rådmannens innstilling
Forslag til avtale om makebytte mellom Steinar Brambo og Sokndal kommune i Kroheia
vedtas slik det framgår av vedlagte avtale.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Ordfører og Bonnie Brambo fratrådte som inhabile, Kai A. Hansen og Kjell Rek tiltrådte.
7 voterende.
Nils Svein Rosland overtok som ordfører.

Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

FS- 045/17 Vedtak:
Forslag til avtale om makebytte mellom Steinar Brambo og Sokndal kommune i Kroheia
vedtas slik det framgår av vedlagte avtale.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Ordføreren fratrådte som inhabil, Bjørn Arild Nuland tiltrådte. 21 voterende.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 058/17 Vedtak:
Forslag til avtale om makebytte mellom Steinar Brambo og Sokndal kommune i Kroheia
vedtas slik det framgår av vedlagte avtale.

059/17: Etiske retningslinjer for Sokndal kommune
Rådmannens innstilling
Etiske retningslinjer for Sokndal kommune vedtas slik de foreligger i vedlegg 1.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Simen Paulsen Løvås fremmet følgende tillegg:
Det utarbeides eget varslingsskjema som skal være lett tilgjengelig.
Aleksander Egeli fremmet følgende tillegg:
Rådmann gis i oppgave å innarbeide rutiner for å tilfredsstille punkt om "styrevervregister".
Forslaget fra Simen Paulsen Løvås ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Aleksander Egeli ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 059/17 Vedtak:
Etiske retningslinjer for Sokndal kommune vedtas slik de foreligger i vedlegg 1.
Det utarbeides eget varslingsskjema som skal være lett tilgjengelig.
Rådmann gis i oppgave å innarbeide rutiner for å tilfredsstille punkt om "styrevervregister".

060/17: Tilstandsrapport for skolen i Sokndal, skoleåret 2016/17
Rådmannens innstilling
Tilstandsrapporten for skolen i Sokndal, skoleåret 2016/17, tas til orientering

03.10.2017 Hovedutvalg for Levekår
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

LEV- 024/17 Vedtak:
Tilstandsrapporten for skolen i Sokndal, skoleåret 2016/17, tas til orientering

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Hovedutvalg for Levekårs innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 060/17 Vedtak:
Tilstandsrapporten for skolen i Sokndal, skoleåret 2016/17, tas til orientering

061/17: Detaljreguleringsplan - Motorsportsenter Kroheia - gnr. 56
bnr. 1 m.fl.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for
motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia, som vist på plankart, revidert sist den
25.09.2017 med bestemmelser revidert sist den 25.09.2017 og planbeskrivelse revidert sist
den 25.09.17, med følgende tilføyelser i reguleringsplanbestemmelsene:
§ 3.9 Sikring
a. Veg SKV1 og SKV3 må kunne stenges med bom for å sikre at uønsket kjøring ikke kan
forekomme i planområdet.
§ 4.6 Før anlegget tas i bruk skal det i samråd med Titania AS etableres tiltak som sikrer
mot urettmessig adgang fra planområdet til industri- og gruveområdet.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Ordfører ble erklært inhabil. Bjørn Arild Nuland tiltrådte. 21 voterende.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 061/17 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for
motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia, som vist på plankart, revidert sist den
25.09.2017 med bestemmelser revidert sist den 25.09.2017 og planbeskrivelse revidert sist
den 25.09.17, med følgende tilføyelser i reguleringsplanbestemmelsene:
§ 3.9 Sikring
a. Veg SKV1 og SKV3 må kunne stenges med bom for å sikre at uønsket kjøring ikke kan
forekomme i planområdet.
§ 4.6 Før anlegget tas i bruk skal det i samråd med Titania AS etableres tiltak som sikrer
mot urettmessig adgang fra planområdet til industri- og gruveområdet.

062/17: Planprogram - Reguleringsplan med konsekvensutredning
for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved
Tellenes, Sokndal kommune
Rådmannens innstilling
1. Sokndal kommune fastsetter, med grunnlag i Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11,
forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av
avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune.
2. Kommunen er positiv til at Titania AS har et meget langsiktig perspektiv på sin drift. Det
må legges til rette for utvinning, drift, salg og distribusjon av produkter til aktuelle
markeder til sjøs og langs landevei hvor minst mulig avgansmasse må deponeres for
ettertiden.
3. Kommunen finner at planprogrammet ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan da det
beskrives at deponi skal utredes på areal som ikke er avsatt/regulert for dette formålet i
kommuneplanen.
Videre utredning er derfor nødvendig før eventuell reguleringsplan kan tas opp til
behandling.
4. Kommunen er meget opptatt av at de miljømessige konsekvenser for både videreføring
av eksisterende deponi og etablering av nytt/nye deponi. Dette gjelder alle skisserte
forslag på land, i sjø og tett opptil kommunalt drikkevann og utredning må
gjennomføres som skissert.
5. Kommunen kan ikke utelukke at det kan fremkomme forhold senere i prosessen som
tilsier at det vil bli stilt krav om utredninger ut over det som er skissert i planprogrammet
for forhold som ikke er kjent i dag.

6. Kommunen forventer at erfaringene ved dagens drift, som avvik beskrevet i
tilsynsrapport fra Miljødirektoratet datert den 28.06.2017, lukkes og tas med i det videre
arbeidet. Det forventes at det tas høyde for, og legges til rette for å imøtekomme, alle
kjente fremtidige miljøkrav.

04.10.2017 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

LMT- 054/17 Vedtak:

1. Sokndal kommune fastsetter, med grunnlag i Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11,
forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av
avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune.
2. Kommunen er positiv til at Titania AS har et meget langsiktig perspektiv på sin drift. Det
må legges til rette for utvinning, drift, salg og distribusjon av produkter til aktuelle
markeder til sjøs og langs landevei hvor minst mulig avgangsmasse må deponeres for
ettertiden.
3. Kommunen finner at planprogrammet ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan da det
beskrives at deponi skal utredes på areal som ikke er avsatt/regulert for dette formålet i
kommuneplanen.
Videre utredning er derfor nødvendig før eventuell reguleringsplan kan tas opp til
behandling.
4. Kommunen er meget opptatt av de miljømessige konsekvenser for både videreføring av
eksisterende deponi og etablering av nytt/nye deponi. Dette gjelder alle skisserte
forslag på land, i sjø og tett opptil kommunalt drikkevann og utredning må
gjennomføres som skissert.
5. Kommunen kan ikke utelukke at det kan fremkomme forhold senere i prosessen som
tilsier at det vil bli stilt krav om utredninger ut over det som er skissert i planprogrammet
for forhold som ikke er kjent i dag.
6. Kommunen forventer at erfaringene ved dagens drift, som avvik beskrevet i
tilsynsrapport fra Miljødirektoratet datert den 28.06.2017, lukkes og tas med i det videre
arbeidet. Det forventes at det tas høyde for, og legges til rette for å imøtekomme, alle
kjente fremtidige miljøkrav.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Tillegg til pkt. 1
med følgende unntak:
- Sjødeponiet Rekefjord Sør tas ut av planprogrammet og erstattes med landdeponiet
Rekefjord. Landdeponiet har liten kapasitet og må evt. ses i sammenheng med annet deponi.
Det har imidlertid stor samfunnsnytte at det tilrettelegges for næringsarealer ved sjøen.
Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikks innstilling ble enstemmig tilrådt.
Tilleggsforslaget fra Ordfører ble tilrådt med 6 mot 1 stemme. (Frp)

FS- 051/17 Vedtak:

1. Sokndal kommune fastsetter, med grunnlag i Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11,
forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av
avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune, med følgende
unntak:
- Sjødeponiet Rekefjord Sør tas ut av planprogrammet og erstattes med landdeponiet
Rekefjord. Landdeponiet har liten kapasitet og må evt. ses i sammenheng med annet
deponi. Det har imidlertid stor samfunnsnytte at det tilrettelegges for næringsarealer
ved sjøen.
1. Kommunen er positiv til at Titania AS har et meget langsiktig perspektiv på sin drift. Det
må legges til rette for utvinning, drift, salg og distribusjon av produkter til aktuelle
markeder til sjøs og langs landevei hvor minst mulig avgansmasse må deponeres for
ettertiden.
2. Kommunen finner at planprogrammet ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan da det
beskrives at deponi skal utredes på areal som ikke er avsatt/regulert for dette formålet i
kommuneplanen.
Videre utredning er derfor nødvendig før eventuell reguleringsplan kan tas opp til
behandling.
3. Kommunen er meget opptatt av at de miljømessige konsekvenser for både videreføring
av eksisterende deponi og etablering av nytt/nye deponi. Dette gjelder alle skisserte
forslag på land, i sjø og tett opptil kommunalt drikkevann og utredning må
gjennomføres som skissert.
4. Kommunen kan ikke utelukke at det kan fremkomme forhold senere i prosessen som
tilsier at det vil bli stilt krav om utredninger ut over det som er skissert i planprogrammet
for forhold som ikke er kjent i dag.
5. Kommunen forventer at erfaringene ved dagens drift, som avvik beskrevet i
tilsynsrapport fra Miljødirektoratet datert den 28.06.2017, lukkes og tas med i det videre
arbeidet. Det forventes at det tas høyde for, og legges til rette for å imøtekomme, alle
kjente fremtidige miljøkrav.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Frank Toks fratrådet som inhabil, Leif Arne Stene tiltrådte. 21 voterende.
Aleksander Egeli fremmet rådmannens innstilling.
Forslaget fra Aleksander Egeli fikk 2 stemmer og falt. (1FrP, 1H)
Formannsskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 2 stemmer. (1FrP, 1H)

KS- 062/17 Vedtak:
1. Sokndal kommune fastsetter, med grunnlag i Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og
12-11, forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for
håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal
kommune, med følgende unntak:
- Sjødeponiet Rekefjord Sør tas ut av planprogrammet og erstattes med
landdeponiet Rekefjord. Landdeponiet har liten kapasitet og må evt. ses i
sammenheng med annet deponi. Det har imidlertid stor samfunnsnytte at det
tilrettelegges for næringsarealer ved sjøen.
1. Kommunen er positiv til at Titania AS har et meget langsiktig perspektiv på sin drift.
Det må legges til rette for utvinning, drift, salg og distribusjon av produkter til
aktuelle markeder til sjøs og langs landevei hvor minst mulig avgansmasse må
deponeres for ettertiden.
2. Kommunen finner at planprogrammet ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan da
det beskrives at deponi skal utredes på areal som ikke er avsatt/regulert for dette
formålet i kommuneplanen.
Videre utredning er derfor nødvendig før eventuell reguleringsplan kan tas opp til
behandling.
3. Kommunen er meget opptatt av at de miljømessige konsekvenser for både
videreføring av eksisterende deponi og etablering av nytt/nye deponi. Dette gjelder
alle skisserte forslag på land, i sjø og tett opptil kommunalt drikkevann og utredning
må gjennomføres som skissert.
4. Kommunen kan ikke utelukke at det kan fremkomme forhold senere i prosessen
som tilsier at det vil bli stilt krav om utredninger ut over det som er skissert i
planprogrammet for forhold som ikke er kjent i dag.
5. Kommunen forventer at erfaringene ved dagens drift, som avvik beskrevet i
tilsynsrapport fra Miljødirektoratet datert den 28.06.2017, lukkes og tas med i det
videre arbeidet. Det forventes at det tas høyde for, og legges til rette for å
imøtekomme, alle kjente fremtidige miljøkrav.

063/17: Perioderapport 1.5. - 31.8.17
Rådmannens innstilling
Perioderapport pr. 31.08.17 tas til orientering.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Kjell Tore Sand fremmet følgende forslag:
Perioderapporten tas til orientering. Næringsarbeid må inn i fremtidige perioderapporter.
Forslaget fra Kjell Tore Sand ble enstemmig tilrådt.

FS- 047/17 Vedtak:
Perioderapporten tas til orientering. Næringsarbeid må inn i fremtidige perioderapporter.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 063/17 Vedtak:
Perioderapporten tas til orientering. Næringsarbeid må inn i fremtidige perioderapporter.

064/17: Budsjettregulering 2017
Rådmannens innstilling
1. Det foretas budsjettregulering av investeringsregnskapet som vist i vedlegg 1.
2. Låneopptak reduseres med kr 11.910.000.
3. Rammeområdene reduseres med 3 mill som avsettes til disposisjonsfond. Reservert
tilleggsbevilgning 2,6 mill fordeles som vist i saken.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

FS- 049/17 Vedtak:
1. Det foretas budsjettregulering av investeringsregnskapet som vist i vedlegg 1.
2. Låneopptak reduseres med kr 11.910.000.
3. Rammeområdene reduseres med 3 mill som avsettes til disposisjonsfond. Reservert
tilleggsbevilgning 2,6 mill fordeles som vist i saken.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 064/17 Vedtak:
1. Det foretas budsjettregulering av investeringsregnskapet som vist i vedlegg 1.
2. Låneopptak reduseres med kr 11.910.000.
3. Rammeområdene reduseres med 3 mill som avsettes til disposisjonsfond. Reservert
tilleggsbevilgning 2,6 mill fordeles som vist i saken.

065/17: Økonomiske rammer budsjett 2018
Rådmannens innstilling
1. Nettodriftresultat skal være minimum 1.75 % av driftsinntektene, inkludert bruk av 3
millioner fra indeksreguleringsfond.
2. Netto lån i % av driftsinntekter skal ikke overstige 86 % av driftsinntektene for 2018.
Deretter en årlig reduksjon med minimum 1 % i økonomiplan, periode 2018-2021.
3. Driftsstøtte til KNA Raceway og Jøssingfjord Vitenmuseum innarbeides i driftsbudsjett
i.h.t vedtak i KS sak 48/10 og 076/11, for økonomiplan periode 2018-2021.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

FS- 048/17 Vedtak:

1. Nettodriftresultat skal være minimum 1.75 % av driftsinntektene, inkludert bruk av 3
millioner fra kraftfondet.
2. Netto lån i % av driftsinntekter skal ikke overstige 86 % av driftsinntektene for 2018.
Deretter en årlig reduksjon med minimum 1 % i økonomiplan, periode 2018-2021.
3. Driftsstøtte til KNA Raceway og Jøssingfjord Vitenmuseum innarbeides i driftsbudsjett
i.h.t vedtak i KS sak 48/10 og 076/11, for økonomiplan periode 2018-2021.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 065/17 Vedtak:

1. Nettodriftresultat skal være minimum 1.75 % av driftsinntektene, inkludert bruk av 3
millioner fra indeksreguleringsfond.
2. Netto lån i % av driftsinntekter skal ikke overstige 86 % av driftsinntektene for 2018.
Deretter en årlig reduksjon med minimum 1 % i økonomiplan, periode 2018-2021.
3. Driftsstøtte til KNA Raceway og Jøssingfjord Vitenmuseum innarbeides i driftsbudsjett
i.h.t vedtak i KS sak 48/10 og 076/11, for økonomiplan periode 2018-2021.

066/17: Kjøpekontrakt mellom John Øyvind Aarstad og Sokndal
kommune - B11 - del av 47/1,35
Rådmannens innstilling

1. Forslag til kjøpekontrakt mellom John Øyvind Aarstad og Sokndal kommune – B11 –
del av 47/1,35 – vedtas slik det framgår av vedlegg nr. 1 til saken.
2. Budsjettdekning:
Kommunens utviklingsfond.

17.10.2017 Formannskapet
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.

FS- 050/17 Vedtak:

1. Forslag til kjøpekontrakt mellom John Øyvind Aarstad og Sokndal kommune – B11 –
del av 47/1,35 – vedtas slik det framgår av vedlegg nr. 1 til saken.
2. Budsjettdekning:
Kommunens utviklingsfond.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 066/17 Vedtak:

1. Forslag til kjøpekontrakt mellom John Øyvind Aarstad og Sokndal kommune – B11 –
del av 47/1,35 – vedtas slik det framgår av vedlegg nr. 1 til saken.
2. Budsjettdekning:
Kommunens utviklingsfond.

067/17: Formannskapets møtebøker
Rådmannens innstilling
Formannskapets møtebok fra 17.10.17 tas til etterretning.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 067/17 Vedtak:
Formannskapets møtebok fra 17.10.17 tas til etterretning.

068/17: Avtale om makebytte mellom Titania og Sokndal kommune tilbakemelding fra Titania
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering. Kommunestyrets vedtak i møte 18.09.17, KS-051/17, opprettholdes.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Frank Toks fratrådte som inhabil, Leif Arne Stene tiltrådte. 21 voterende.
Christer Bu Mathiesen fremmet alternativ innstilling:

1. Titania overtar omsøkte eiendom fra Sokndal kommune, del av gnr. 56, bnr. 11.
Dette gjøres som et makebytte mot at Sokndal kommuner overtar boligtomt, del
av gnr. 56, bnr. 260, og Knappurtsholmen i Sokndal.
2. Utgiftene i forbindelse med overdragelsen dekkes av Titania.
3. Vei inn til aktuell tomt og de 4 eksisterende boligene overtas av Sokndal
kommune.
4. Avtale om makebytte forutsettes godkjent i konsernet.

Forslaget fra Christer Bu Mathiesen ble vedtatt med 20 mot 1 stemme. (KrF)

KS- 068/17 Vedtak:
1. Titania overtar omsøkte eiendom fra Sokndal kommune, del av gnr. 56, bnr. 11.
Dette gjøres som et makebytte mot at Sokndal kommuner overtar boligtomt, del
av gnr. 56, bnr. 260, og Knappurtsholmen i Sokndal.
2. Utgiftene i forbindelse med overdragelsen dekkes av Titania.
3. Vei inn til aktuell tomt og de 4 eksisterende boligene overtas av Sokndal
kommune.
4. Avtale om makebytte forutsettes godkjent i konsernet.

069/17: Parkeringsplasser - Doktorgården
Rådmannens innstilling

Søknad fra Brit Elisabeth Liland og Rune Bertelsen om at hele parkeringsarealet langs
muren mot Fv. 44 følger med i kjøpet av Doktorgården, innvilges. Begrunnelsen er at
kommunestyret ønsker å legge forholdene best mulig til rette for framtidig utvikling av
eiendommen.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 18 mot 3 stemmer. (3Ap)

KS- 069/17 Vedtak:
Søknad fra Brit Elisabeth Liland og Rune Bertelsen om at hele parkeringsarealet langs
muren mot Fv. 44 følger med i kjøpet av Doktorgården, innvilges. Begrunnelsen er at
kommunestyret ønsker å legge forholdene best mulig til rette for framtidig utvikling av
eiendommen.

070/17: Adresseprosjekt Sokndal kommune
Rådmannens innstilling
1. Som nytt medlem til Gatenavnutvalget oppnevner Sokndal kommunestyre; ______.
(administrasjonen fremmer åpen innstilling).
2. Øvrige medlemmer videreføres:
- Kjell Rek,
leder
- Edel Karin Birkeland,
nestleder
- Harald Ribland,
Ættesogelaget
- Gudmund Holmen,
Sokndal bygdetun
3. Rådmannen tildeler sekretær til utvalget.
4. Sokndalsdialekt brukes på adressene der det er mulig og passende, og det skal tas
hensyn til eksisterende godkjente veinavn.
5. Valget gjøres gjelder for inneværende kommunestyreperiode.

30.10.2017 Kommunestyret
Møtebehandling:
Valgnemnda v/Kjell Tore Sand fremmet følgende forslag i pkt 1:
Som nytt medlem til Gatenavnutvalget oppnevner Sokndal kommunestyre Nils Svein
Rosland.

Forslaget fra Valgnemnda v/Kjell Tore Sand ble enstemmig vedtatt.

KS- 070/17 Vedtak:
1. Som nytt medlem til Gatenavnutvalget oppnevner Sokndal kommunestyre Nils
Svein Rosland.
2. Øvrige medlemmer videreføres:
- Kjell Rek,
- Edel Karin Birkeland,
- Harald Ribland,
- Gudmund Holmen,

leder
nestleder
Ættesogelaget
Sokndal bygdetun

3. Rådmannen tildeler sekretær til utvalget.
4. Sokndalsdialekt brukes på adressene der det er mulig og passende, og det skal tas
hensyn til eksisterende godkjente veinavn.
5. Valget gjøres gjelder for inneværende kommunestyreperiode.

