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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
18.12.2014
10:00 – 15:55

FRA SAKSNR: 124/14

TIL SAKSNR:141/14

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35/35
Møteleder: Ordfører Siv Høgtun (H) kl. 10:00 – 11:30 (sak 139/14)
Varaordfører Roald Steinseide (FrP)11:30 – 15.55

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Siv Høgtun, permittert kl. 11:30
Lasse Solberg
Nina Jarlind
Petter Haugland Haraldsen
Cecilie Sørli
Øystein Gundersen
Thorleif R. Thorsen
Bente Fengestad
Ronny Knutsen
Simen Armond
Terje Mathiassen, permittert kl. 11:30
Tore Christian Gjelsvik
Stine Soltvedt
Nina H.O. Fauskanger
Arild Ingvaldsen
Elsa Heradstveit
Stig Berg
Ivar Eidsaa
Roald Steinseide
Rosalind Fosse
Rudi Soltvedt
Helge Andreassen
Stig Atle Abrahamsen
Anton Fromreide
Lill-Harriet Andreassen
Arild Raftevoll
Marit Helen Leirheim

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
H
H
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
KRF
V
V
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Per Roald Midtøy
Jann Atle Jensen

Medlem
Medlem

DEM
DEM

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Agnar Berland
Medlem
Aina Bondehagen
Medlem
Viggo Kristiansen
Medlem
Andreas J. Skiftesvik
Medlem
Lene Dåvøy
Medlem
Silje Guleng
Medlem

Representerer
H
AP
AP
AP
KRF
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Trond Gravdal
John-Helge Myntevik (SV)
Torstein Olsen
Espen Berntsen
Tor Øyvind Sandaker
Rafael Cobo Garrido
Ivar Bergesen

Representerer
H
AP
AP
AP
KRF
SV
AP

Arnt Erik Gangås
Oddvar Ellila

Møtte for
Agnar Berland
Aina Bondehagen
Viggo Kristiansen
Andreas J. Skiftesvik
Lene Dåvøy
Silje Guleng
Elsa Heradstveid (inhabil i
sak PS 133/14) Terje
Mathiassen fra kl. 11.30
fram til sak 132/14
Roald Steinseide (inhabil i
sak PS 133/14)
Rosalind Fosse (inhabil i
sak PS 133/14)

FRP
FRP

Ungdommens kommunestyret møtte
sammen med koordinator Sigrun Haarklau.
Merknader
Ronny Knutsen redegjorde for at han ikke lenger står på høyres liste. Definerer seg som
upolitisk.

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Odd Magne Utkilen
Kommunalsjef Marit Rinnan
Fagsjef Areal og Samfunn Knut Natlandsmyr
Fagsjef Teknisk Ivar Ådlandsvik
Fagsjef Skole Åge Rosnes
Fagsjef Barn og Familie: Torgeir Sæther
Fagsjef Barnehage Ann Iren Larsen
Kommuneadvokat Randi Dreyer
Konsulent Britt Maren Troland
Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød

Underskrift:
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 124/14

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 125/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 126/14

Tilleggsbevilgning ombygging og rehabilitering Tveit
omsorgsboliger

2013/4664

PS 127/14

Utbygging av Kleppestø barneskole - konsept/budsjett

2014/7518

PS 128/14

Utbygging Tveit skole - Prosjekt 2140 Løsning/Kostnader

2014/2627

PS 129/14

Vedr. plan for barnehageutbygging - Utbyggingstiltak

2013/2203

PS 130/14

Trafikksikringsplan 2015-2018 (22) for Askøy
kommune

2013/1211

PS 131/14

Budsjett 2015/Økonomiplan 2015 - 2018

2014/699

PS 132/14

Økonomirapport og budsjettjustering per september
2014

2013/9253

PS 133/14

Plan 347 - Kyrkjestaden bolig- og næringsområde gbnr. 11/3 med flere
Sluttbehandling

2013/6369

PS 134/14

Regionrådet Vest - Evaluering

2014/195

PS 135/14

Fastsettelse av satser for festeavgift fra 01.01.2015

2014/5573

PS 136/14

Plan for Askøy kommunes arbeid med
kommunereformen

2014/3738

PS 137/14

Fritak fra politiske verv - Glenn-Roar Sanden
Stenfeldt(H)

2014/8206

PS 138/14

Fritak fra politiske verv - Lasse Solberg(H)

2014/8192

PS 139/14

Bosetting av flyktninger 2014 - 2016

PS 140/14

MELDINGER

RS 33/14

Protokoll finansutvalget 4.des.2014

2014/4201

RS 34/14

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

2014/4515

RS 35/14

KS presenterte synspunkter på blant annet
kommunereformarbeidet og IKT-satsinger - Forslag
om ressurskrevende tjenester

2014/3738

RS 36/14

Melding om vedtak - Fakturering av prosjekt

2013/5068

RS 37/14

Mobiltelefondekning på Askøy

2014/8531

PS 141/14

Plan 364 - Reguleringsendring Horsøy
industriområde - Sluttbehandling

2013/3886

RS 38/14

VS: Felles utredninger til kommunereformarbeidet -

2013/3275

2014/131
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mandat

PS 124/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Behandling:
Innkallingen: Godkjent med følgende merknad:

Per Midtøy (DEM) foreslo:
Sak 141/14 trekkes fra sakslisten da denne saken (med sine over 100 siders innhold) er meldt
med vesentlig kortere frist enn hva kommunestyrets reglement § 6 tilsier. For dem som har
reservert seg fra bruk av digitalt verktøy, sier samme bestemmelse at papirene sendes 8 dager
før møtet.
For denne saken ble papirene mottatt ved postombæringen 17.12. kl. 14.
PS 141/14 ble utsatt, viser til behandling av saken.
Sakslisten: Godkjennes med følgende endringer i rekkefølgen:

 Sak PS 139/14 blir behandlet som første sak i møtet.
 Sak PS 133/14 blir behandlet som andre sak i møtet.
 Sak PS 134/14 blir behandlet som tredje sak i møtet.
Deretter følges sakslisten.
Fagsjef areal og samfunn Knut Natlandsmyr redegjorde for en eventuell utsettelse.
Kommunestyret utsatte saken.
På forespørsel fra Rosalind Fosse (FrP) om habilitet for styremedlemmene i Askøyveiene AS,
sak 130/14, ble det i hht Fvl §8.2.ledd drøftet i kommunestyret. Administrasjonen vurderte
ikke inhabilitet. (Fvl §6.1.ledd bokstav e)

PS 125/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Protokoll av 30.10.2014 Godkjent.
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PS 126/14 Tilleggsbevilgning ombygging og rehabilitering Tveit
omsorgsboliger
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1. Det tillegg bevilges kr 3,5 mill ex mva.
2. Antatt lånebehov økes fra kr 2,4 mill kr til kr 5,9 mill kr ex mva.
3. Kr 3,5 mill omdisponeres i 2015 fra Kleppestø Barneskole.

Innstilling:
1. Det tillegg bevilges kr 3,5 mill ex mva.
2. Antatt lånebehov økes fra kr 2,4 mill kr til kr 5,9 mill kr ex mva.
3. Kr 3,5 mill omdisponeres i 2015 fra Kleppestø Barneskole.
Behandling:
Saken unntatt offentlighet.
Avstemming:
Innstillingen:

Enstemmig

PS 127/14 Utbygging av Kleppestø barneskole - konsept/budsjett
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1. Kleppestø barneskole bygges ut i henhold til alternativ 2 i saksutredningen.
Byggebudsjett på kr. 260 mill. eks. mva. pluss budsjett på kr. 25 mill. eks. mva. knyttet til
gjennomføring av ny reguleringsplan godkjennes.
Kostnader ut over gjeldende økonomiplan innarbeides i økonomiplan 2016 – 2019.
2. Utbyggingen av skolen gjennomføres parallelt med utarbeidelse av ny reguleringsplan.
3. Økte vedlikeholdskostnader på kr. 0,8 mill. innarbeides i budsjett/økonomiplan med kr 0,4
mill. i fra 2018 og kr. 0,4 mill. fra 2020.

Innstilling:
1. Kleppestø barneskole bygges ut i henhold til alternativ 2 i saksutredningen.
Byggebudsjett på kr. 260 mill. eks. mva. pluss budsjett på kr. 25 mill. eks. mva. knyttet til
gjennomføring av ny reguleringsplan godkjennes.
Kostnader ut over gjeldende økonomiplan innarbeides i økonomiplan 2016 – 2019.
2. Utbyggingen av skolen gjennomføres parallelt med utarbeidelse av ny reguleringsplan.
3. Økte vedlikeholdskostnader på kr. 0,8 mill. innarbeides i budsjett/økonomiplan med kr 0,4
mill. i fra 2018 og kr. 0,4 mill. fra 2020.
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Behandling:

Avstemming:

Innstilling:

Enstemmig

PS 128/14 Utbygging Tveit skole - Prosjekt 2140 Løsning/Kostnader
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1.Tveit skole bygges ut til en B400-skole med idrettsareal tilsvarende en B 600-skole, dette i
henhold til vedlagt skisseprosjekt. Byggebudsjett på kr. 183 mill. eks. mva. pluss budsjett på
kr. 20 mill. eks. mva. knyttet til gjennomføring av ny reguleringsplan godkjennes.
2. Økte vedlikeholdskostnader på kr. 0,9 mill. innarbeides i budsjett/økonomiplan fra 2019.
3. a) 4.etg bygges ut som råbygg.
b) Kostnader innarbeides i økonomiplan 2019.

Innstilling:
1.Tveit skole bygges ut til en B400-skole med idrettsareal tilsvarende en B 600-skole, dette i
henhold til vedlagt skisseprosjekt. Byggebudsjett på kr. 183 mill. eks. mva. pluss budsjett på
kr. 20 mill. eks. mva. knyttet til gjennomføring av ny reguleringsplan godkjennes.
2. Økte vedlikeholdskostnader på kr. 0,9 mill. innarbeides i budsjett/økonomiplan fra 2019.
3. 4.etg bygges ut som råbygg, kostnader innarbeides i økonomiplan 2019.
Behandling:

Simen Armond (H) ba om at punkt 3. i innstillingen deles slik:
3. a) 4.etg bygges ut som råbygg.
b) Kostnader innarbeides i økonomiplan 2019.

Kommunestyret sluttet seg til dette.
Avstemming:

Innstilling punkt 1:
Innstilling punkt 2:
Innstilling punkt 3 a:
Innstilling punkt 3 b:

Enstemmig
Enstemmig
For: 18 st. (6 FRP, 10 AP, 2 DEM) Mot: 17 st.
For: 29 st. Mot: 6 st.(2 DEM, 2SV, 2 KRF)

PS 129/14 Vedr. plan for barnehageutbygging - Utbyggingstiltak
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:

1. Forslagene sees i sammenheng med rullering av planen.
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2. Planen vedtas.
3. Investeringer vedtatt i Økonomiplan 2014-2017 endres til:
Tiltak
Hanøy – nybygg. Erstatning for Hanøy og Askøy Forum
barnehage – tomt er regulert til barnehageformål
Træet – utvidelse/nybygg/evt. overta skoletomt/bygg?
Erstatning for Træet barnehage – barnehagens
nabotomt er regulert til barnehageformål
Furuly – etablere forsterket avdeling, i kombinasjon
med avlastningsbolig – tilknyttet Furuly barnehage –
og andre fasiliteter der

Barn
140
60 nye
120
80 nye

Kostnad
86 mill

Bygges
2017-2018

74 mill

2018-2020

8

10 mill

2019

Det foretas en årlig vurdering av utbyggingstakten i forbindelse med budsjettprosessen.

Innstilling:

1. Forslagene sees i sammenheng med rullering av planen.
2. Planen oversendes Kommunestyret for vedtak.
3. Investeringer vedtatt i Økonomiplan 2014-2017 endres til:
Tiltak
Hanøy – nybygg. Erstatning for Hanøy og Askøy Forum
barnehage – tomt er regulert til barnehageformål
Træet – utvidelse/nybygg/evt. overta skoletomt/bygg?
Erstatning for Træet barnehage – barnehagens
nabotomt er regulert til barnehageformål
Furuly – etablere forsterket avdeling, i kombinasjon
med avlastningsbolig – tilknyttet Furuly barnehage –
og andre fasiliteter der

Barn
140
60 nye
120
80 nye

Kostnad
86 mill

Bygges
2017-2018

74 mill

2018-2020

8

10 mill

2019

Det foretas en årlig vurdering av utbyggingstakten i forbindelse med budsjettprosessen.
Behandling:
Rosalind Fosse foreslo nytt punkt 2:

Planen vedtas.
Avstemming:
Innstillingen med Rosalind Fosses forslag punkt 2:

Enstemmig

PS 130/14 Trafikksikringsplan 2015-2018 (22) for Askøy
kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1) Trafikksikringsplanen 2015 – 2018 (20) vedtas. Det innarbeides i økonomiplanen et
årlig beløp på kr 3.0 mill. (investeringsmidler) for perioden 2016-2019.

Trafikksikringsplanen evalueres årlig.
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2) Planen oversendes Askøyveiene AS for oppfølging og gjennomføring. Selskapet
rapporterer til kommunen årlig vedrørende gjennomføring før kommunens evaluering.

Innstilling:
1) Trafikksikringsplanen godkjennes slik den er lagt frem. Det innarbeides i
økonomiplanen et årlig beløp på kr 3.0 mill. (investeringsmidler) for perioden 20162019.

Trafikksikringsplanen evalueres årlig.
2) Planen oversendes Askøyveiene AS for oppfølging og gjennomføring. Selskapet
rapporterer til kommunen årlig vedrørende gjennomføring før kommunens evaluering.

Behandling:

Fungerende ordfører Roald Steinseide (FrP) refererte til endring i første linje innstillingen til
Trafikksikringsplanen 2015 – 2018 (20) vedtas.
Kommunestyret sluttet seg til endringen.
Avstemming:
Innstilling punkt 1:
Innstilling punkt 2:

Enstemmig
For: 33st. Mot: 2 st (2DEM)

PS 131/14 Budsjett 2015/Økonomiplan 2015 - 2018
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:

Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 fastsettes som følger:
1. Driftsbudsjett 1A og 1B:
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2. Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2b

Budsjettskjema 2A oppdateres i henhold til investeringsplanen (2B). Kommunestyret
godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsplanen for 2015.
Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.
3.

Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det fremkommer i heftet
Gebyrer og betalingssatser 2015 vedlagt saken.

4.

Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager for heltidsplasser i 2015 fastsettes slik:
Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking):
kr 183.903
Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking):
kr 88.244
Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonal sats.
For 2015 gjelder inndekkingsgrad 98%på drifts- og kapitaltilskudd.

5.

Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701, kan første halvår utbetales med
maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.
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6.

Rammen for Askøyhallene KF settes til kr 5.715.000 for 2015.

7.

Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe det antall boliger som er nødvendig for å
innfri kommunens forpliktelser til å skaffe boliger, herunder boliger for
vanskeligstilte. Det gis en generell fullmakt for kjøp for inntil 5 mill kr per bolig, og
til å finansiere nye boliganskaffelser med nye langsiktige lån.

8.

Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene
Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9

Intensjonsforslagene 1-48 oversendes formannskapet
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Konkretisering av endringer i henhold til rådmannens grunnlagsdokument:

13

14

Fond
13. Ved innsparing i renteutgifter grunnet rimeligere lån (rentenedgang) som er signalisert i markedet
er naturlig at en setter av på Fond. Dette for å styrke målsetningen med å oppnå et
driftsoverskudd på 3%. Det vil ikke ha innvirkning på driftsbudsjettet.
Inndekning
14. Det forventes at Askøy kommune også skal vokse i årene fremover. De tiltak som er lagt inn
dekkes inn ved deflater / effektivisering av driften grunnet vekst
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Innstilling:

Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 fastsettes som følger:
1. Driftsbudsjett

2. Investeringsbudsjett.
Budsjettskjema 2B
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Budsjettskjema 2A oppdateres i henhold til investeringsplanen (2B). Kommunestyret
godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsplanen for 2015. Rådmannen
prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.

3.

Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det fremkommer i heftet
Gebyrer og betalingssatser 2015 vedlagt saken.

4.

Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager for heltidsplasser i 2015 fastsettes slik:
Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking):
kr 183.903
Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking):
kr 88.244
Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonal sats.
For 2015 gjelder inndekkingsgrad 98%på drifts- og kapitaltilskudd.

5.

Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701, kan første halvår utbetales med
maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.
Rammen for Askøyhallene KF settes til kr 5.715.000 for 2015.

6.
7.

Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe det antall boliger som er nødvendig for å
innfri kommunens forpliktelser til å skaffe boliger, herunder boliger for
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vanskeligstilte. Det gis en generell fullmakt for kjøp for inntil 5 mill kr per bolig, og
til å finansiere nye boliganskaffelser med nye langsiktige lån.
Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene
Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9

8.

Behandling:
Varaordfører Roald Steinseide (FRP) refererte følgende rekkefølge for budsjett
framlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H
AP
FRP
KRF
V
DEM
SV

Nina Jarlind (H), Rosalind Fosse (FRP) og Lill-Harriet Andreassen(KrF) fremmet
slikt fellesforslag til budsjett fra H, FRP og KRF:

Budsjettframlegg FrP/H/Krf
Askøy kommune 2015
Koalisjonen FrP/H/Krf legger med dette frem budsjettforslag for 2015 og økonomiplanforslag 2015-2018
Forslaget tar utgangspunkt i rådmannens budsjettgrunnlag, og endringene under referer både til
engangsendringer i 2015 og endringer for hele økonomiplanperioden. Dette kommenteres nærmere
i teksten under tabellen. Tiltak i tabellen er nummerert, og det henvises tilsvarende til nummererte
kommentarer i teksten.
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Investeringer
2015

2016

500
500

500
500

3 Medisinsk utstyr i bilene hjemmesykepleien/hjemmetjenesten 500

500

4 Utstyr Helse og Omsorg (Kleppestø sykehjem)

500

500

500
200

1 000

2017

2018

1000-tall

Skole
1 Elev pc
2 Lekeapparater Skoler/Barnehager

Helse

Kultur / Idrett
5 Ravnanger idrettspark, NM friidrett, tribune
6 Lysløype Herdla Fort

Rådhus
7 Opprusting Sekretariat

200

Trafikksikring
8 Trafikksikringsplanen 2015 – 2018
Sum Investeringer

2 000 2 000 2 000
2 900 5 000 2 000 2 000

Drift
1000 - tall

2015

2016

2017

2018

400

800

800

5 000
-5 000

5 000
-5 000

5 000
-5000

Skole
9

Utrede NDLA

200

Helse
10 PLO/Eldreomsorg i samarbeid med Frivillige Lag og Org.

150

150

Kultur/Idrett
11 Økning av Instrumentfondet

25

KIRKEN
12 Økning av driftsbudsjett gr. Utvidelse av Tveit Kirke

FOND
13 Fondsavsetninger grunnet renter/Finans
Lavere rente/justeringer finans

2 500
-2 500
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Økte rentekostnader/avdrag gr. investeringer
14 Effektivisering videreføres gr. vekst

Merforbruk/mindreforbruk(-)

-500

203
-1 000

420
-2 000

418
-2 000

-125

-247

-640

-507

Merknader til Budsjett.
Investeringer
Skole / Barnehager
1. Det er de siste årene satse på å øke antall PCer for elever i Askøyskolen. For å nå PC
tetthet pr elev raskere opp mot nasjonalt nivå (Askøy 3,9 – Nasjonalt 2,8) øker en
tilskuddet ytterligere til innkjøp av elev Pc-er med kr 500` (Lagt inn 1 600`pr år tidligere
i perioden).
2. Fysiske gode lekearena for barn er viktig for trivsel og folkehelsen i hverdagen. Det legges
inn kr 500`i ekstra midler til dette. I samarbeid med FAU anlegges det nye/utskiftning av
lekeapparater etter søknad/behov.

Helse
3. Det legges til rette for innkjøp til utstyr til bilene i de hjemmebaserte tjenestene i
fagavdelingen Helse og Omsorg med kr 500`for 2015 og 2016.
Første prioritert: er blodsukker målere, blodtrykksmålere, utstyr til å foreta blodprøver,
etc. Noe som vil gjøre hverdagen betydelig enklere for pasientene.
Andre prioritet: PDA (personlig digital assistent) som vil gi bedre pasientrettet tid og
bedre pasientsikkerhet/dokumentasjon
4. For å bedre pleiefaktoren for brukerne på Kleppestø sykehjem settes det av kr 500`for
2015 og 2016. Tiltak vil være seg innkjøp av Dusjstoler, spes. madrasser (hindrer liggesår)
etc. Samt PDA , låsbare journalvogner for oppbevaring av pasientjournaler etc.

Kultur/Idrett
5. Ask Friidrett har fått tildelt Hoved mesterskap i Friidrett 2016. Det settes av kr 1 500` i
midler til oppgradering av anlegget på Ravnanger idrettspark. Det som trengs utbedringer
til NM 2015/2016 er Tribunetak og sikre mur i nordre/ sving. (Nytt banedekke kom på
plass i 2010. Kastebanen i nordre sving er ferdigstilt i år.)
6. Herdla Fort er viktig som museums og aktiv fritids område for Askøys innbyggere. Det
settes av midler til lysløype for område. Det vil gjøre området attraktiv og ytterligere i
bruk også i vinterhalvåret med korte dager. (Tot. Kostnad kr 470`. 270`dekkes inn av
tippemidler)

Rådhus
7. Det settes av midler kr 200` for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet i sekretariatet som i
dag har åpen løsning.

Trafikksikring
8. Det settes av ytterligere 2 mill. fra 2016 til gjennomføring av trafikksikringsplanen 20152018(20). I økonomiplanen vil det dermed ligge inne 3 mill

Drift
Skole
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9. Digital ferdighet er en av 5 grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Digitale
læremidler er en viktig faktor i undervisningsformen. NDLA (Norsk digital
læringsarena) som i dag eies av fylkeskommunene har en rivende utvikling i å utvikle
læremateriell også for grunnskole. I den videregående skole i dag brukes det nærmest
bare digitale læringsmidler. De vil være viktig for Askøys elever at man har størst mulig
forutsetninger med overgang til den videregående skole Det settes av kr 200` til å utrede
hvilke digitale læringsmidler som er aktuelt for Askøyskolen.

Helse
10. Det starter et prosjekt for Helse og Omsorg i samarbeid med lag og Organisasjoner på
Askøy. Kr 150` i 2015 og 2016. Dette for å se på muligheter for å bedre aktiviteter og
opplevelser for eldre som er på institusjon, dagsenter og andre som har utfordringer med
å komme seg ut i hverdagen.

Kultur/Idrett
11. Instrumentfondet økes ytterligere med kr 25`. (125.000 ble lagt inn i 2014)

Kirken
12. Tveit Sokn har i dag over 5000 medlemmer. Tveit kirke er blitt for liten og trenger
utvidelse. Planen for oppstart er 01.01.15 og forventet Innvielse vil være 01.05.17. Det er
lagt inn økt driftstilskudd til kirken i økonomiperioden for å dekke renter og avdrag på
lån. (14 mill.)

Fond
13. Ved innsparing i renteutgifter grunnet rimeligere lån (rentenedgang) som er signalisert i
markedet er naturlig at en setter av på Fond. Dette for å styrke målsetningen med å
oppnå et driftsoverskudd på 3%. Det vil ikke ha innvirkning på driftsbudsjettet.

Inndekning
14. Det forventes at Askøy kommune også skal vokse i årene fremover. De tiltak som er lagt
inn dekkes inn ved deflater / effektivisering av driften grunnet vekst
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Tore-Christian Gjelsvik (AP) foreslo slikt budsjettforslag:
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Arild Raftevoll (V) foreslo slikt budsjettforslag:
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Per Midtøy (DEM) foreslo slikt budsjettforslag:

29

Per Midtøy (DEM) fremmet følgende forslag:

(i forhold til innstillingens punkt 3)
Rådmannens forslag til “Gebyrer og betalingssatser 2015” vedtas med følgende endringer:
Arealplanavdelingen punktene 1-4 – Selvkostområdet
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Det tas ikke med FDV-kostnader i beregningen av gebyrer basert på selvkost. Justerte
satser gjelder fra 01.01.2015

3.a renovasjon
 Administrasjon Askøy pr. boenhet opphører ved at fakturering foretas av BIR jf. praksis
i andre BIR-kommuner.
 Bossnettpåslag pr boenhet (fra 2011) settes til kr 0,- (dvs opphører da dette ikke er
relevant for Askøy kommune)
Endringene påvirker ikke driftsbudsjettet.
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Rafael Cobo Garrido (SV) foreslo slikt budsjettforslag:

Intensjonsforslag:
Lill-Harriet Andreassen (KRF) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 1:
Biblioteksjef
Ved en eventuell omorganisering bes Rådmannen om å få på plass ny biblioteksjef.
Lill-Harriet Andreassen (KRF) fremmet følgende intensjonsforslag:
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Intensjonsforslag 2:
Spesialpedagogiske tilbud
Hvis mulig ønsker KrF at det spesialpedagogiske tilbudet styrkes både i barnehage og skole.

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 3:
Bredbånd
Flere steder på Askøy er bredbånd svært dårlig utbygd.
Ved bygging av nye hus/ kjøp av eldre hus er det ikke mulig for å få lagt inn Internett.
Blant innbyggerne sees nett på som en nødvendighet siden de fleste tjenester i samfunnet er lagt
opp til bruk av nett.
I statsbudsjettet er det satt av midler for å kunne søke om utbygging av bredbånd.
Kommunestyret ber rådmannen undersøke behovet for utbygging og vurdere enkelt søknader
der det er behov.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 4:
Fysioterapeut / ergoterapeuter.
Viser til de avtaler som Askøy kommune har i dag med private fysioterapeuter/ergoterapeuter.
De aller fleste er i dag lokalisert sør på Askøy. Ved opphør av enkelt avtaler ber kommunestyre
at rådmannen legge fram sak for utvalget for å se på muligheter for endring av lokasjon av
fysioterapeut/ ergoterapeuter lengre nord på Askøy.
Marit Leirheim (V) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 5:
Lærertetthet
Lærertetthet i Askøy skolen og - tilpasset opplæring og
spesialundervisning i grunnskolen
Kommunestyret vedtok 20.6. 2013, i sak 48.13, at rådmannen skulle iverksette tiltak som blant
annet økt lærer- og voksentetthet i skolen. Det er ikke bevilget midler til å gjennomføre
tiltakene. Venstre har flere ganger etterspurt hvordan man skal iverksette tiltakene, uten at
dette er blitt realisert og økt lærertetthet. Fra budsjett og økonomiplan 2015-2018 side 21 og 22
står det å lese at; "Avdelingen vil ikke kunne følge opp behovet for økt lærertetthet på
småtrinnet. Det vil heller ikke være mulig å sikre vikarer til alle timer. Fagavdelingene har de
siste årene redusert nivået på tjenestetilbudet betydelig. Samtidig har elevtallet økt.
Effektiviseringstiltak i avdelingen vil innebære ytterligere redusert lærer- og voksentetthet."
Marit Leirheim (V) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 6:
Barn og unge

Alle barn og unge i kommunen skal ha gode oppvekstsvilkår i sitt eget nærmiljø og alle skolebarn skal ha
likeverdige skoletilbud. Kommunestyret forelegges sak som viser budsjettering, prioritering og
plan for gjennomføring av ALLE 12 punktene i vedtaket.
Oversendes – Rådmannen

Marit Leirheim (V) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 7:
Kvalitet og tilstrekkelig bemanning
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Alle barn i kommunen skal ha gode oppvekstsvilkår som iverksetter rett hjelp til rett tid. Dette
forutsetter en minimumsbemanning på en voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og en voksen per
seks storbarnsplasser (1:6).
Rådmannen legger fram en sak som beskriver tiltak for hvordan dette kan gjennomføres
(iverksettelse av bemanningsnorm og rett hjelp til rett tid arbeidsmetoder).
Oversendes – Rådmannen
Lasse Solberg (H) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 8:
Helse
Det er viktig at kommunens ansatte har et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet i kommunen er
synkende, sist 7,7%. Rådmannen må ha fokus på sykefravær videre, og målsettingen må være få
dette ytterligere ned. Rådmannen vurderer tiltak for å oppnå denne målsettingen.
Lasse Solberg (H) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 9:
Folkehelse:
Askøy kommune satser på folkehelse. Rådmannen får i oppgave å spisse satsingen enda mer.
Elsa Heradstveid (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 10:
Heltid og fast ansettelse
Det har i mange år vært enighet mellom KS og Forbundene om at ansatte i hele faste stillinger
er en stor fordel. Dette med bakgrunn i stabilitet, kompetanse og kvalitet. Det har vært inngått
flere skriftlige avtaler ang dette tema, og den siste ble underskrevet i 2013.
Askøy arbeiderparti fremmer forslag:
Askøy kommune vil som arbeidsgiver fortsatt jobbe for hele og faste stillinger i kommunen,
uavhengig av evt. endringer i Arbeidsmiljøloven
Ber om at denne blir realitetsbehandlet i møtet
Elsa Heradstveid (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 11:
OU midler Lærlinger og Voksne som tar Fagbrev
KS kom i høst ut med et rundskriv, der de setter av midler til lærlinger og voksne som ønsker å
ta Fagbrev.
Det er viktig at vi rekrutterer lærlinger til stillinger der vi i fremtiden har behov for arbeidskraft.
Dersom vi ikke tar grep nå, kan vi risikere å stå uten fagkompetanse om noen år.
Det er også viktig at vi gir mulighet for kompetanseheving for våre ansatte. Det er ikke bare
tilbud om Fagbrev, men det må legges til rette for dette gjennom fleksibel arbeidssituasjon.
Askøy kommune søker om OU midler til:
 flere lærlinger plasser blant annet innen Helsefagarbeider og Barne- og
Ungdomsarbeiderfaget
 å legge til rette for at voksne som ønsker å ta Fagbrev får mulighet til dette

Elsa Heradstveid (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 12:
Forebyggende tiltak
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Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Gode
fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø.
Målsettingen med rundskrivet rundskriv, Q-16/2013 er å:
- øke forståelsen for at samarbeid og et blikk for helheten lønner seg både for den enkelte
og for samfunnet (samfunnsøkonomisk lønnsomt)
- tydeliggjøre formelt ansvar (lov og regelverk, stilling)
- bidra til å tilrettelegge og iverksette systemer og rutiner for samarbeid
- øke forståelsen for at tidlig innsats er viktig
- tydeliggjøre at god kompetanse er en forutsetning for å arbeide forebyggende
Askøy kommune setter i gang arbeid ang forebyggende tiltak for :
 Å øke samarbeid mellom familier, fagpersoner og andre instanser
 Det legges til rette for at barn og unge blir hørt og får medvirkning
Få på plass Barnevernsvakt
Elsa Heradstveid (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 13:
Arbeid mot mobbing
Mobbing finnes overalt i samfunnet, og det er derfor viktig å sette fokus på denne
problemstillingen.
Det gjøres allerede mye godt arbeid i Kommunen, men det er litt slik at alle jobber hver for seg.
Det er viktig at vi systematiserer arbeidet, og får alle til å jobbe sammen mot et felles mål.
Askøy Arbeiderparti vil:
1. Askøy kommune skriver avtale om ”manifest mot arbeid”
2. Det tilrettelegges for møteplasser på tvers av fagavdelingene
3. Det jobbes for lavterskel tilbud for alle aldre

Elsa Heradstveid (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 14:
Trådløs nettverk på sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter.
Vi lever i en tid, der store deler av Norges befolkning har pc, nettbrett og lignende.
Dette gjelder også for aldergruppen som benytter seg av kommunal tilbud som sykehjem,
omsorgsboliger og dagsenter.
Det er også mye i den digitale verden, som kan brukes i arbeid med denne gruppen
Askøy arbeiderparti vil:
Askøy kommune jobber med å få på plass trådløst internett på sykehjem, omsorgsboliger og
dagsenter. Slik at brukere kan bruke egne pcer og nettbrett.

John-Helge Høgli Myntevik (SV) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 15:
Inntektspotensialet:
Administrasjonen utreder inntektspotensialet for kommunen ved å innføre eiendomsskatt for
verker og bruk.
John-Helge Høgli Myntevik (SV) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 16:
Bemanningsnorm
Askøy kommune innfører en bemanningsnorm i skolen som har som mål å øke lærertettheten.
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John-Helge Høgli Myntevik (SV) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 17:
Kollektivtilbud
Administrasjonen utreder alternativer for å bedre kollektivtilbudet innad i kommunen.
John-Helge Høgli Myntevik (SV) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 18:
Ungdomshus
Administrasjonen utreder mulige plasseringer for et ungdomshus nord i kommunen.
John-Helge Høgli Myntevik (SV) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 19:
Fond
Administrasjonen utreder opprettelse av et fond der kommunens lag og organisasjoner, samt
andre viktige samfunnsaktører, kan søke midler. Fondet delegeres til utvalg for oppvekst og
levekår.
Jann Atle Jensen (DEM) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 20:
Konkurranseutsetting av tjenestene byggesak og oppmåling:
Tjenestene ble for en tid siden omgjort etter såkalt selvkostprinsipp, dvs. at tjenestene
finansieres fullt ut via innkrevd gebyr fra den enkelte søker. Selv om intensjonen var god, så har
ikke omleggingen ført til bedre og billigere tjenester med kortere saksbehandlingstid – snarere
tvert i mot. Det er oppgitt timepris etter gebyrregulativets punkt 1.12.a på kr 1033,- pr. time,
noe som må oppfattes som snittpris for hele tjenesteområdet. Det er kjent at det er svært få
bygningsingeniører ansatt på avsnittet og at tjenestene utføres av jurister og andre uten
relevant fagbakgrunn. Det er også kjent at det er mange klagesaker på vedtak fattet av
kommunens administrasjon.
Selve gebyrene er unntatt klageadgang jf. bestemmelsene i regulativet. Askøy kommune har
monopol på å behandle og avgjøre byggesøknader, noe som kommuner i tillegg til fastsette hva
innbyggerne skal betale for tjenestene.
Når Askøy nå er kommet i den situasjon at tjenestens kvalitet, pris og leveringstid ikke står i
forhold til hva sammenlignbare kommuner kan tilby sine innbyggere, så bør det handles.
Tjenestene foreslås derfor å konkurranseutsettes (den gebyrbelastede delen) innen 01.07.2015
(for saker innkommet etter 01.07.2015). Det etterspørres faglig kvalitet (30%), leveringstid
(20%) og pris (50%). Manglende kvalitet og leveringstid skal sanksjoneres med dagbøter etter
bestemmelser gitt i konkurransegrunnlaget. De to konkurransene (byggesak og oppmåling) og
kontraktene administreres av rådmannens stab. Gjenværende del av byggesaksavdelingen og
oppmålingsavdelingen, skal registrere og oversende innkomne saker, samt forbedrede
klagesaker for politisk behandling og/eller oversending til fylkesmannen. Eventuelt overflødig
personell etter nødvendig nedbemanning håndteres av rådmannen innenfor hans fullmakter.
Kontraktspartneren skal ikke ha kontorer i kommunale bygg, men må ha egne møtelokaler
sentralt på Askøy, hvor innbyggerne kan møte de innleide saksbehandlerne etter avtale (faste
møtedager). Ledige kontorlokaler i rådhuset benyttes videre av kommunalt personell som i dag
leier eksterne lokaler. Konkurranseperiodene skal være 4 år + opsjon på 2 år, slik at det gis
stabile og langvarige rammeforhold for tilbyderne. Klagebehandling ble foretatt av UTM etter
innstilling fra fagsjef.
Jann Atle Jensen (DEM) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 21:
Pendlerparkering ved Strusshamnskrysset:
Askøy kommune fremmer reguleringsplan for anleggelse av en pendlerparkering med
tilhørende bussterminal/stopp i området Stongafjellet – Strusshamnsvatnet, bla.a. ved å fylle ut
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deler av Strusshamnsvatnet. Formålet er å stimulere til økt kollektivtrafikk over broet samt å få
avlastet trafikk- og parkeringsproblemer i Kleppestø.
Prosjektet finansieres av midler i Askøypakken som er avsatt til kollektivformål. Arbeidet
prioriteres slik at en kan ta i mot tunnelmasser fra Hetlevikvegen og overskuddsmasser fra
prosjekter i Askøypakken og fra private entreprenører, noe som vil gi prosjektet
samfunnsøkonomiske regningssvarende.
Rosalind Fosse (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 22:
Folkehelse
Askøy kommune har i dag flere områder som er satt av til friluft / rekreasjonsområder. Ber
rådmannen kartlegge i samarbeid med velforeninger etc om de områdene hvor folk ferdes og
hva som kan legges til rette for oppgradering / vedlikehold av disse hvor det trenges. Slik at
sikkerhet og tilgjengelighet for økt bruk fra alle grupper i samfunnet sikres.
Rosalind Fosse (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 23:
Ta hele Askøy i Bruk
Det politiske miljø har i AV. uttalt at en ønsker hele Askøy i bruk. Kommunestyre ber
rådmannen intensivere rulleringen av arealplanen slik at en får den frem i 2015.
Rosalind Fosse (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 24:
Ny plan og bygningslov
Da det nå kommer ny plan og bygningslov fra regjeringen som gjør det enklere å bygge på egen
eiendom. Kommunestyret ber om en snarlig orientering om denne. Slik at vi kan forsikre oss
om at ikke 100 meters belte blir til hindring for Askøys innbyggere.
Nina Jarlind (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 25:
Næringsveksten
Næringsveksten på Askøy fortsetter. Tall fra Brønnøysundregisteret viser at det til nå i år er
registrert 135 nyetableringer på Askøy. Det er 22 flere enn på samme tid i fjor. Mange av disse
er gründere som bærer på en drøm om å skape noe nytt. Det å starte en bedrift er krevende,
ikke minst økonomisk. Det opprettes derfor en ordning med etablererstipend. Her kan
gründere på Askøy søke om støtte for å kunne realisere en idè. Et stipend vil for mange være det
som skal til for å få et lån i en bank, eller lage en prototype av et produkt.
En stipendordning for nyetablerte vil være i tråd med den satsingen som gjøres for gründere på
Askøy akkurat nå. I høst ble det startet et gründerforum, og interessen har vært stor. Over 70
gründere har deltatt på de ulike samlingene i høst.
Høyre, FRP og KRF foreslår at det settes av 60.000 kroner til en ordning med etablererstipend.
Dette finansieres innenfor rammen til stab/administrasjon.
Thorleif Thorsen (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 26:
Fysioterapeut

For å kunne gi et bedre tjenestetilbud for innbyggerne på hele Askøy stilles følgende forslag:
Det arbeides for at det opprettes fysioterapitilbud på nordre Askøy, gjerne i nærheten av
legesenteret eller eldresenteret på Fromreide, med kommunal driftstilskuddsordning innenfor
gjeldende ramme.
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Dersom det blir utfordrende å få det gjennomført innenfor gjeldende ramme, bes det å se på
muligheter til å overføre eventuelle ledighet av driftstilskudd som oppstår ved naturlig
avgang/turnover ved andre praksiser på søre Askøy.

Thorleif Thorsen (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 27:
Servicenormer

Med bakgrunn i at saksbehandlingssystemet ePhorte ikke inneholder rapporter for oppfølging av
service og kvalitet etter pålagte krav i Byggesaksforskriften kapittel 7 og PBL §217 utarbeider Rådmannen et verktøy for rapportering basert på rådata fra ePhorte.
Cecilie Sørli (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 28:
Vedlikeholdsplan
Kommunen har store verdier i eiendommer. Det er viktig å ha fokus på vedlikehold og ivareta
den bygningsmassen vi har, og at vi setter av midler i budsjettet. Dette er også viktig for at vi
politisk skal kunne ha kontroll med hvordan det står til med byggene våre.
Rådmannen fremmer sak der det utarbeides en vedlikeholdsplan for kommunale bygg.

Cecilie Sørli (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 29:
Bil avtale
Rådmannen ser på kommunens bilavtale, både biler som er kommunens eie og i leie. Denne
ordningen bør gjennomgås for å vurdere om den er optimal for kommunen.
Bente Fengestad (H) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 30:
Tilskuddsordninger
Rådmannen fremmer sak der tilskuddsordningene til frivillige lag og organisasjoner, kultur og
idrettsstipend gjennomgås.
Ronny Knutsen (-) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 31
Livssyn – alternativt sermonirom
Pårørende og gravferdsbyråer trenger oversikt over tilrettelagte livssynsnøytrale seremonirom
som alle kan bruke! Kommunens administrasjon tar snarlig initiativ for å lage slik oversikt.
Dette vil også kunne være kommunens beredskapsplan for alternative
seremonirom. Eksempelvis kan slike lokaler være allmenne gravkapeller, forsamlingslokaler,
kulturhus, rådhus, idrettshaller, møtesaler, skoleaulaer etc. Oversikt i form av et
informasjonshefte distribueres til alle gravferdsbyråer i området og til alle tros- og
livssynssamfunn i kommunen samt legges ut på kommunens nettsider. Representanter fra trosog livssynssamfunn inviteres til å delta i en samarbeids-gruppe for å bistå kommunen i dette
arbeidet. En slik sammensatt gruppe vil også kunne bidra med forslag til mulige praktiske
justeringer av eksisterende lokaler.
Tore-Christian Gjelsvik (AP) fremmet følgende intensjonsforslag
Intensjonsforslag 32
Flerbruksanlegg på Bergheim
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Askøy er en vekstkommune og i den forbindelse må en legge til rette for at flest mulig
idrettgrener også kan etablere seg på Askøy. Ikke minst sikre at alle som ønsker kan delta i den
aktivitet som ligger innenfor sitt interessefelt kan ha en plass å være. Det er også viktig å peke
på at utbygging av idrettsanlegg både for organisert og uorganisert aktivitet er viktig sett i et
folkehelseperspektiv. Arbeiderpartiet mener at et slik anlegg må etableres på Bergheim, og at
det her må bygges et flerbruksanlegg. Bergheim må være en av de beste plassene hvor dette kan
etableres, god adkomst til utmark og turløyper, nærhet til Myrane med stor skoleutbygging
samt ligger i et folkerikt område. Det er kort vei for alle på søre Askøy til et fremtidig
”signaturanlegg” for folkehelse. Området vil heller ikke komme i konflikt med etablert
bebyggelse slik at området kan brukes tilnærmet hele døgnet hele året.
Det er ikke bare fotballen som kan ha glede av området, her kan etableres skateboardanlegg,
klatreanlegg, ballbinger, hinderløyper, terrengsykkelbane, sandvollybane osv. Ikke minst er
dette innfallsporten til mange av stiene som fører til Kolbeidsvarden. Det er ikke mange
områder som er mer egnet til et flerbruksanlegg enn Bergheim. Bergheim er også unik ved at
det her kan lage et anlegg med fokus på universell utforming til glede for alle uansett
fysisk/psykisk handikap.
Arbeiderpartiet ønsker at en reguleringsplan må settes i gang raskt og sees i sammenheng med
den reguleringsplanen som skal lages i Myrane. Ap har i budsjettet satt av 1 mil til en
reguleringsplan på Bergheim i tillegg til allerede avsatte midler til Myrane.
Arbeiderpartiet foreslår at det igangsettes reguleringsarbeider i forbindelse med å etablere et
anlegg som alle kan ha en glede av, enten de vil se andre i ulike aktivister eller selv drive
aktivitet. Kommunen må gå i dialog med Askøy Fotballklubb som en stor eier av Bergheim slik
at de sammen kan utvikle Norges fineste område for aktiv folkehelsearbeid
Stine Soltvedt (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 33.
Økte midler til PPT:
Norge har et system som gir alle rett på en utdannelse. Alle skal ha lik rett til utdanning i landet
vårt. Dette er en tanke som er svært sentral for AP. Det er imidlertid slik at ikke alle har like
forutsetninger for å tilegne seg kunnskap. I løpet av skolen viser det seg at en del har behov for
tilrettelagt undervisning for å kunne tilegne seg den kunnskapen som andre barn klarer i en
ordinær undervisningssituasjon.
Man vil da i mange tilfeller ha behov for utredning/ tiltak via PPT. Situasjonen i dag er at
ventetiden for å komme til for utredning hos PPT er svært lang. I løpet av den tiden som eleven
står i ventekø mister han undervisning. Eleven får ikke undervisning på de vilkårene som vil
kunne gi ham en best mulig tilegning av opplæringen. Konsekvensene av denne ventetiden er at
eleven dermed vil ha et enda dårligere utgangspunkt enn den kunne ha hatt, og det er enda
vanskeligere å ta igjen de andre elevene. Vi skaper elever som sliter med skolen, der hvor vi på
et tidlig tidspunkt kunne sørget for at de fikk like muligheter som de andre elevene ut fra sine
forutsetninger.
I tillegg er det slik at når disse elevene er ferdig med utredningen hos PPT er de avhengig av at
skolen kan sette inn de tiltak som er nødvendig i henhold til anbefalingen fra PPT. Da hjelper
det lite at klageadgangen går på at eleven må ha fått mindre hjelp i forhold til sitt behov i
forhold til andre med samme behov dersom man ser at hjelpen som gis ikke er tilstrekkelig. Det
bør være slik at klageadgangen går på om en får tilstrekkelig hjelp i henhold til sine behov.
Tilrettelagt undervisning og spesialundervisning er av avgjørende betydning for at disse elevene
skal kunne klare seg i fremover i sine skoleløp, og med tiden kunne få et arbeid.
Askøy AP ønsker at PPT skal styrkes slik at en unngår den lange ventetiden en har i dag. Vi
ønsker at samarbeidet mellom PPT og skolen skal styrkes slik at skolen kan få mer hjelp med
tanke på tilretteleggingen videre etter endt utredning. Spesialundervisningen i skolen må
styrkes og rettighetene må styrkes.
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Stine Soltvedt (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 34.
Mobbing:
Mobbing i skolen er et problem som synes alltid å ha vært til stede.
Når vi sender våre barn til skolen overlater vi det mest verdifulle vi har i skolens varetekt.
Vi gjør dette i visshet om at skolen skal være en trygg læringsarena for våre barn, hvor de blir
ivaretatt både med henhold til læring og det sosiale aspektet.
Hva skjer da i de tilfellene hvor det viser seg at barna ikke har det bra på skolen? Hvor det viser
seg at andre elever på skolen bryter ned barn psykisk. Hvor barn gruer seg til hver enkelt
skoledag.
Det er veldig viktig at man er åpen for at mobbing er et problem på skolen. Det er avgjørende at
skolens ansatte er observant for problematikken og griper inn der hvor det er behov. Den
hjelpen som da igangsettes må være målrettet og fungerende. For at dette skal skje trenger
skolene en plan for tiltak som kan og skal iverksettes der hvor mobbing foregår. Den må være
konkret nok til at den som blir mobbet og den som utfører mobbingen føler at dette er en
realitet. At det her vil bli igangsatt tiltak og at tiltakene kommer raskt. En slik plan skal gi
skolen en trygghet i at de handler riktig og at de har ryggdekning for tiltakene som igangsettes.
Med jevne mellomrom ser vi resultatet av manglende tiltak ved mobbing i skolen. Vi ser elever
som er sterke nok til å stå frem og fortelle om sine erfaringer og hvordan dette har påvirket dem
negativt i oppveksten. Noen ganger ser vi historier hvor erfaringene blir så tunge at de ikke har
maktet å leve videre med denne ballasten. For hver enkelt som står fram er mørketallene store.
Hver elev som blir utsatt for mobbing er en for mye.
AP ønsker at det skal igangsettes ytterligere tiltak for å hindre mobbing i skolen. Vi ønsker at
administrasjonen skal gå igjennom tiltaksplanen for mobbing på nytt og se om det her er
forbedringspotensiale. Det ønskes tilbakemeldinger fra de kommunene som kommer best ut
med tanke på bekjemping av mobbing. Hvilke tiltak har de iverksatt som bidrar til reduksjon av
mobbingen? Deretter legges planen frem for politisk behandling. Det må gis midler til
eventuelle tiltak.
Stine Soltvedt (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 35.
Vold i nære relasjoner:
Engasjementet mot vold i nære relasjoner er stigende i mange kommuner, og flere kommuner i
landet har utarbeidet lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Fremdeles er de
dessverre ikke i flertall.
Dette er en viktig og nødvendig sak for å kunne forebygge, avdekke og samhandle bedre mot et
av våre store samfunnsproblem. Vi trenger økt lokal handlekraft i arbeidet mot vold i nære
relasjoner. Arbeidet mot vold i nære relasjoner trenger handling og tiltak.
Flere kommuner har utarbeidet lokale handlingsplaner, og jeg vet at flere planlegger det.
Selv om det er noe av det vanskeligste å se for seg, må vi alle tørre å tro at det fins barn som blir
utsatt for seksuelle overgrep i alle kommuner.
Det finnes kvinner som hver dag drar hjem fra sin arbeidsplass og blir utsatt for vold fra sin
mann. Det finnes menn som utsettes for både fysisk og psykisk vold av sin kone. Det finnes
funksjonshemmede som utsettes for vold på i sitt hjem og i en institusjon. Det finnes eldre som
utsettes for vold og overgrep både hjemme og på sykehjemmet. Vi ser det ikke, før vi tror
det.
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Dette er et svært alvorlig samfunnsproblem, som har store konsekvenser. Ungdom som ikke
klarer seg gjennom skolen, som blir syke eller tar sitt eget liv. Voksne som er
langtidssykemeldte, faller helt ut av arbeidslivet. Eldre som opplever det siste kapitlet i sitt liv
som tortur, og funksjonshemmede som opplever at de som er til for å hjelpe dem gjennom
hverdagen, er dem som ødelegger livene deres. Virkeligheten er grusom.
Som politikere og folkevalgte har vi et stort ansvar for å gjøre noe med dette
samfunnsproblemet. Og vi må stå sammen og jobbe konkret med tiltak for å endre dette. Vi må
bidra til at barnehage, skole, barnevern og politi samarbeider. Vi må bidra til at bevisstheten og
kunnskapen om tema er godt i alle sektorer. En Kommunal handlingsplan mot vold i nære
relasjoner vil sikre at kommunen har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt
og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene
og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.
Askøy kommune vedtok en plan for vold i nære relasjoner i 2008. Det har gått 7 år og planen
må revideres.
Askøy kommune starter arbeidet med å revidere handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Ulike faggrupper må trekkes inn i arbeidet.
Arild Ingvaldsen (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 36.
Park & Ride
Arbeiderpartiet foreslår at Askøy kommune arbeider med å opprette flere såkalte “Park and
ride” plasser på Askøy. Området vi i Ap kan tenke oss er i Storebotn, og området mellom
Strusshamnsvatnet og Stongafjellstunellen på venstre side av veien mot Bergen. I første
omgang er det reguleringsplaner for disse områdene til “park and ride” som er viktig å få på
plass.
Arild Ingvaldsen (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 37.
Krinkasterområdet:
Arbeiderpartiet foreslår at Askøy kommune ser på bruken av Krinkasterområdet på Erdal som
nærmiljøområde, hvor Erdal ungdomsskole kan drive med friidrettsaktiviteter som 60meterløp og hoppegrop, og at det også legges til rette for aktiviteter for egenorganisert ungdom
og funksjonshemmede.
Ivar Eidsaa (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 38.
Den kulturelle spaserstokken:
Siden 2007 har institusjoner og organisasjoner kunne søke støtte fra den kulturelle
spaserstokken. Det er med tristhet og bedrøvelse at den nye regjeringen i sitt første budsjett
kutter denne posten. De har isteden lagt det inn i rammene til fylkeskommunen uten
øremerking, så ingen garanti for noe!
Dette har virkning fra budsjettåret 2016. Det er viktig at den kulturelle spaserstokken blir
opprettholdt på et kommunalt nivå. Dette handler ikke bare om penger, men vel så viktig er det
at de eldre får oppleve profesjonelle aktører, dette handler også om å fremme helse og trivsel,
ikke alle eldre har helse til å komme seg ut fra institusjonene, derfor er det viktig at
underholderne kommer til de eldre på institusjon.
Ansatte ved institusjonene har det vel travelt nok, om de ikke også skal sørge for
underholdningen.
Dette handler om å gi de eldre en god opplevelse, og at de føler seg verdsatt. Det er også å gi de
eldre verdighet.
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Askøy Arbeiderparti vil at kommunen skal videreføre den kulturelle spaserstokken, og søke
fylkeskommunen om penger.
Ivar Eidsaa (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 39.
Kildesortering:
Her i landet bestreber kommunene seg på å bli bedre på kildesortering for å spare på miljøet. I
Askøy kommune er det slik at private husholdninger har kildesortering på papir og restavfall. Å
Sortere ut matavfall er frivillig, men det blir dyrere avgift om det blir kastet i restavfall.
Grunnen er at da må vi levere søppel oftere.
På skolene er det slik at det sorteres i papir for seg, og alt det andre går i restavfall. Det er for
dårlig. Askøy må bestrebe seg på og sortere plast, papir og matavfall for seg, og ha alt det andre
i restavfall.
Det er viktig at barn blir tidlig opplært til kildesortering. Arbeiderpartiet mener at alle offentlige
bygg bør også innføre kildesortering. Dette er noe Askøy kommune bør bestrebe og få til.
Stig Berg (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 40:
Trafikksikkerhet:

Askøy kommune vil jobbe for at det etablerers fartsdumper i umiddelbar nærhet til alle skoler på
Askøy. Askøy kommune vil jobbe for at det etableres fotgjengerfelt ved alle Askøy skolene slik
at skolebarna trygt kan krysse skoleveien.
Stig Berg (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 41:
Større lærertetthet i småskoletrinnet
Askøy kommune er i sterkt vekst og elevtallet i skolen øker for hvert år. Resultatene på de
nasjonale prøver viser at elevene i Askøyskolen skårer dårligere enn landsgjennomsnittet.
Det er vanskelig å peke på hva som kan være årsaker til at Askøy skårer dårligere enn
landsgjennomsnittet i de nasjonale prøver.
Kostratallene viser at antall elever pr. lærer øker. Det brukes mindre penger pr. elev enn andre
kommuner det er naturlig å sammenligne oss med og landsgjennomsnittet. Askøy Arbeiderparti
tror at en kan ikke snu resultatene over en kort periode. Det trengs både langsiktig tenkning,
målsetninger og flere tiltak underveis. Et av de viktigste tiltakene kommunen kan gjøre er å øke
lærertettheten i skolen, da spesielt på småskoletrinnet.
Askøy kommune øker lærertettheten i småskoletrinnene.
Stig Berg (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 42:
Økte IKT-ressurs på skolene og IT-avdelingen
Et av kommunens satsingsområdet i skolen er å øke opp PC parken og bruk av PC i
undervisning. Skolene har gjort ITs learning som pedagogisk plattform. Kommunikasjon
mellom skole – hjem og lærer – elev. Oppgaver elever skal arbeide med på skolen og hjemme
organiseres bl.a. gjennom ITs learning. Videre finnes også andre nettsteder som skolene gjør
nytte av i undervisningen. Alt ikt satsing fører til større arbeidsmengde på IKT ansvarlige på
skolene og på de ansatte på It-avdelingen. For å følge opp IKT satsingen på grunnskolen,
trenges det øke opp ikt – ressursen på skolene og på It-avdelingen.
Askøy kommune øker opp ikt ressursen på skolene og IT-avdelingen.
Stig Berg (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
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Intensjonsforslag 43:
Barn med nedsatt funksjonsevne:
Barnehagen gir tilbud til alle barn med funksjonshemming som har søkt barnehageplass.
Utfordringen er stor når det gjelder barnehagens behov for ekstra personalressurser når de
inkluderer barn med nedsatt funksjonshemming. Dette gjelder pedagogisk innhold og
tilrettelegging, medisinering, stell og omsorgsoppgaver. Også når det gjelder barnets behov for
spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7.
Budsjettet til tiltak for funksjonshemmede barn i fagavdeling barnehage ble høsten 2010
styrket. Dette hjalp for budsjettåret 2010 og ut barnehageåret 2010/11. Fra våren 2012 merket
en igjen økende behov.
Økt befolkningsvekst i kommunen, økt barnehageutbygging og lovfestet rett til barnehageplass
for alle 1 til 5 åringer gjør at budsjettet for barn med nedsatt funksjonshemming må styrkes.
Askøy kommune styrker budsjettet for ban med nedsatt funksjonshemming.
Espen Berntsen (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 44.
Vedlikehold
Askøy kommune bruker ca. 100kr/kvadratmeter. Normen for et godt vedlikehold bør ligge på
vel 200 kr./m2. Vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer er viktig for eiendommens
levetid og trivsel hos brukerne. I arbeiderpartiets budsjettforslag er det avsatt kr. 1mill i 2015 og
2 mill fra 2016 til 2018 for økt vedlikehold. Arbeiderpartiet mener kommunen må utarbeide en
handlingsplan for vedlikehold for kommunale bygg og eiendommer. I den forbindelse må også
nødvendig vedlikeholdsmidler på Ravnanger idrettsanlegg ligge inne da NM i friidrett blir
arrangert i 2016.
Askøy kommune utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer.
Espen Berntsen (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 45:
PPT, Helsesøster- og psykologitjenesten
PPT, Helsesøster- og psykologtjenesten er viktige funksjoner i barn- og unges oppvekst. Mange
barn og unge kommer i løpet av barn og ungdomstiden i kontakt med en eller flere av disse
tjenestene.
Sett i sammenheng at Askøy skal være en god og trygg kommune å bo i og at alle som trenger
hjelp av ulike årsaker skal få tilgang på disse tjenestene uten å vente for lenge. I dag kan
ventetiden for å bli meldt opp til PPT være opp til 10 mnd. Dette er ikke bra for kommunen eller
den som venter på å få hjelp.
Askøy kommune styrker PPT, helsesøster- og psykologitjenesten for barn og unge.
Espen Berntsen (AP) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 46:
Utstyrfond:
Askøy Arbeiderparti mener at det må settes av penger på fond til innkjøp av viktig utstyr som
trengs innen skole, barnehage, helse og omsorg mm. Alternativt er å øke opp lånegjelden med
økte kapitalutgifter som i neste omgang går ut over driften. Fondet disponeres av UOL.
Rådmannen lager sak om disposisjon av fondet.
Askøy kommune oppretter et utstyrfond som disponeres av utvalg for Oppvekst og levekår.
Espen Berntsen (Ap) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 47:
Barnefattigdom:
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I dag er det mange barn som lever i familier med lav inntekt på Askøy. For familiene kan det
være vanskelig å dekke de daglige utgiftene. I slike situasjoner er det viktig at barn og ungdom
ikke blir utestengt for aktiviteter gjennom frivillige organisasjoner innen kultur og idrett.
Derfor vil Arbeiderpartiet opprette et fond som disponeres til tilskudd til barn og ungdom som
ønsker å være aktive innen idrett og kultur, men av ulike årsaker ikke har råd til å være med
Askøy kommune oppretter et fattigdomsfond. Rådmannen lager sak til UOL om saken.
Arild Raftevoll (V) fremmet følgende intensjonsforslag:
Intensjonsforslag 48.
Utbygging og rekkefølgebestemmelsene:
Askøy kommune skal vurdere byggestopp i de skolekretsene der det ikke allerede er kapasitet.
Det skal heller ikke gis dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene.
Oversendes – UTM, Formannskapet og meldes UOL.
Fungerende ordfører Roald Steinseide (FrP) foreslo:
Intensjonsforslagene 1-48 oversendes formannskapet.
Avstemming:
Rafael Cabo Garridos forslag:
Per Midtøys forslag punkt 3 gebyr og
Betalingssatser 1 - 4:
Per Midtøys forslag:
Arild Raftevolls forslag:
Tore-Christian Gjelsviks forslag:
H,FRP og KRFs forslag (endret innstilling):
Per Midtøys forslag 3a renovasjon, kulepunkt 1:
Per Midtøys forslag 3a renovasjon, kulepunkt 2,
oversendes BIR:
Innstillingen pkt. 3-8:
Intensjonsforslagene 1-48 oversendes
Formannskapet:

For: 2st.(2SV) Mot: 33st.
For: 2st.(2DEM) Mot: 33st.
For: 2st.(2DEM) Mot: 33st.
For: 2st.(2V) Mot: 33st.
For: 10st. (10AP) Mot:25st.
For: 19st. (10H, 1 (-) 6FRP,2KRF) Mot: 16st.
For: 2st. (2DEM) Mot: 33st.
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

PS 132/14 Økonomirapport og budsjettjustering per september
2014
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1. Økonomirapport for september tas til orientering
2. Budsjettet for 2014 endres slik:
konto
16900
13700
16900
18700

ansvar
33000
22400
35000
80000

Avdeling
Barn og familie
Barnehage
NAV
Skatt og Rammetilskudd

16905

37200

Individ og levekår

tjeneste
1900
2010
1900
8800

beløp
-1 200 000
-1 100 000
-1 500 000
3 800 000

1200

2 500 000
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16900

21100

Skole

2020

-2 500 000

tjeneste
1900
2010
1900
8800

beløp
-1 200 000
-1 100 000
-1 500 000
3 800 000

1200
2020

2 500 000
-2 500 000

Innstilling:
1. Økonomirapport for september tas til orientering
2. Budsjettet for 2014 endres slik:
konto
16900
13700
16900
18700

ansvar
33000
22400
35000
80000

Avdeling
Barn og familie
Barnehage
NAV
Skatt og Rammetilskudd

16905
16900

37200
21100

Individ og levekår
Skole

Behandling:
Tore-Christian Gjelsvik fremmet forslag fra formannskapet med følgende
tilleggspunkt:

1. Økonomiplanen tas til orientering.
2. Forslag budsjettregulering
Reduksjon skatt og rammetilskudd 3,8
Styrking av Individ og levekår
2,5
Sum
6,3
Inndekning
Ubunden avsetning
NAV Askøy Kommune
Barnehage
Sum
Balanse

-4,4
-1,5
-0,4
-6,3
0

3. Sparte midler innen Barn og familie går til tiltak rettet mod barnevernsvakten.
Tillegg:

For 2014 har de frie inntektene til kommunen blitt redusert med 2,8 mrd. som følge av reduserte
skatteinntekter som lå til grunn i statsbudsjettet for 2014. For Askøy kommune utgjør
reduksjonen av frie inntekter kr. 12.8 mrd.
Dette har medført at Askøy kommune har måttet redusert sine budsjetter rettet mot tjenester til
våre innbyggere.
Kommunestyre ber ordfører skrive brev til regjeringen hvor det bes om at reduksjonen i frie
inntekter til kommunen må kompenseres. Om ikke inntektene kompenseres, vil Askøy
kommune redusere kvaliteten på tilbud til sine innbyggere.
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Avstemming:
Innstilling:
Tore-Christian Gjelsviks forslag:
Tore-Christian Gjelsviks tilleggsforslag:

For: 21 st.(10H, 1(-), 6FRP, 2KRF, 2V)
For: 13 st.
For: 15st. (2V,9AP,2SV,2DEM) Mot: 19

PS 133/14 Plan 347 - Kyrkjestaden bolig- og næringsområde gbnr. 11/3 med flere
Sluttbehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Plan 347 – Kyrkjestaden bolig- og næringsområde – gbnr 11/3 med flere, vedtas i samsvar med
plan- og bygningslovens §12- 12 pkt.1. ) med følgende plandokument:




Plankart, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14
Planbestemmelser, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14
Planbeskrivelse, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14

Innstilling:

Plan 347 – Kyrkjestaden bolig- og næringsområde – gbnr 11/3 med flere, vedtas i samsvar med
plan- og bygningslovens §12- 12 pkt.1. ) med følgende plandokument:




Plankart, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14
Planbestemmelser, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14
Planbeskrivelse, datert 20.06.13, sist revidert 28.08.14

Behandling:

Roald Steinseide (FrP), Elsa Heradstveid (AP), Rosalind Fosse (FrP), Lill Harriet Andreassen
(KrF), Bente Fengestad (H) erklærte seg inhabil iht. forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav e
og fratrådte=30
Iht. forvaltningsloven § 8 annet ledd vurderte kommunestyret deres habilitet. Inhabilitet
enstemmig vedtatt.
Ivar Bergesen (AP), Arnt Erik Gangås (FrP), Oddvar Ellila (FrP) tiltrådte= 33
Avstemming:
Innstilling:

For: 31 st. Mot: 2 st (2 DEM)

Ivar Bergesen (AP), Arnt Erik Gangås (FrP), Oddvar Ellila (FrP) fratrådte.
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Roald Steinseide (FrP), Elsa Heradstveid (AP), Rosalind Fosse (FrP), Lill Harriet Andreassen
(KrF), Bente Fengestad (H) tiltrådte=35

PS 134/14 Regionrådet Vest - Evaluering
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Askøy kommune melder seg ut av Regionrådet Vest. Utmeldingen gjøres, ihht vedtektenes § 7,
gjeldende fra 01.01.16.

Innstilling:
Askøy kommune melder seg ut av Regionrådet Vest. Utmeldingen gjøres, ihht vedtektenes § 7,
gjeldende fra 01.01.16.
Behandling:
Per Midtøy (DEM) fremmet følgende forslag:

Askøy kommune melder seg ikke ut av Regionrådet Vest.
Askøy kommune ser frem til å overta ledelsen av Regionrådet jf. turnusen.
Avstemming:
Per Midtøys forslag:
Innstillingen:

For: 2 st. (DEM)
For: 32 st.

PS 135/14 Fastsettelse av satser for festeavgift fra 01.01.2015
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
1. Fra 01.01.2015 gjelder følgende satser for festeavgift for gravplasser i Askøy kommune:
a. Kisteplass: kr 500,- per år
b. Urnegrav: kr 250,- per år
c. Navnet minnelund: 20% av prisen for urnegrav
2. Kirkevergen får fullmakt til å indeksregulere beløpene.
3. Festeavgiften kan kreves oppad til 5 år om gangen.

Innstilling:
1. Fra 01.01.2015 gjelder følgende satser for festeavgift for gravplasser i Askøy kommune:
a. Kisteplass: kr 500,- per år
b. Urnegrav: kr 250,- per år
c. Navnet minnelund: 20% av prisen for urnegrav
2. Kirkevergen får fullmakt til å indeksregulere beløpene.
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Behandling:
Rosalind Fosse fremmet nytt punkt 3:

3. Festeavgiften kan kreves oppad til 5 år om gangen.
Avstemming:
Innstilling:
Rosalind Fosses forslag til punkt 3:

Enstemmig
Enstemmig

PS 136/14 Plan for Askøy kommunes arbeid med
kommunereformen
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Askøy kommune arbeider med kommunereformen som skissert i saken, og legger opp til en
moderat utredningsprosess som også involverer innbyggere, lag og organisasjoner og
næringsliv.

Innstilling:
Askøy kommune arbeider med kommunereformen som skissert i saken, og legger opp til en
moderat utredningsprosess som også involverer innbyggere, lag og organisasjoner og
næringsliv.
Behandling:

Per Midtøy fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
Innbyggerne inviteres via en rådgivende folkeavstemming til å ytre seg om hvordan de ser
Askøy i fremtiden, enten som egen kommune eller sammen med andre der de forskjellige
alternativ gis anledning til å stemmes over.
Resultatet av avstemmingen danner grunnlaget for kommunens videre arbeid med
kommunereformen.
Avstemming:
Per Midtøys tilleggsforslag:
Innstilling:

For: 8st. (6FRP, 2DEM) Mot: 26st.
Enstemmig
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PS 137/14 Fritak fra politiske verv - Glenn-Roar Sanden
Stenfeldt(H)
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Glenn-Roar Sanden Stenfeldt fritas etter søknad fra kommunale verv i Askøy grunnet flytting
fra kommunen.
Heimevernsnemnda. Medlem liste a: Øystein Gundersen (H)
Utvalg for teknikk og miljø: Liste a 3.vara:Trond N. Gravdal (H)

Innstilling:
Glenn-Roar Sanden Stenfeldt fritas etter søknad fra kommunale verv i Askøy grunnet flytting
fra kommunen.
Det foretas slike suppleringsvalg:
Heimevernsnemnda. Medlem liste a:……………………………
Utvalg for teknikk og miljø: Liste a 3.vara:………………………

Behandling:
Nina Jarlind (H) fremmet følgende forslag til representanter:
Heimevernsnemnda. Medlem liste a: Øystein Gundersen (H)
Utvalg for teknikk og miljø: Liste a 3.vara: Trond N. Gravdal (H)

Avstemming:
Innstillingen ad Fritakelse:
Suppleringsvalg:

Enstemmig
Enstemmig

PS 138/14 Fritak fra politiske verv - Lasse Solberg(H)
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Lasse Solberg (H) fritas, etter søknad, fra sine politiske verv i Askøy kommune, grunnet
permanent flytting fra Askøy kommune.
Havneråd: Vara: Nina Jarlind (H)
Formannskapet: Liste a)2.medlem:Nina Jarlind (H), 3. medlem: Agnar Berland (H)
Formannskapet 1. vara: Trond N. Gravdal (H)
Klagenemnda: Liste a) Medlem Sølvi Aasebø (H), leder Sølvi Aasebø (H), vararepresentant 2)
Simen R. Armond (H):
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KS-fylkeskretsmøtet: Liste a 3. medlem: Nina Jarlind (H)
Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS: nedlagt
Valgstyret:Liste a 1.vara: Nina Jarlind (H)
Det foretas ikke nytt valg av 1. repr. til Askøy Bompengeselskap. Lasse Solberg (H) fortsetter.

Innstilling:
Havneråd: Vara: Nina Jarlind (H)
Formannskapet: Liste a)2.medlem:Nina Jarlind (H), 3. medlem: Agnar Berland (H)
Formannskapet 1. vara: Valg utstår til K
Klagenemnda: Liste a) Medlem og leder: Valg utstår til K
KS-fylkeskretsmøtet: Liste a 3. medlem: Nina Jarlind (H)
Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS: nedlagt
Valgstyret: Liste a 1.vara: Nina Jarlind (H)
Det foretas ikke nytt valg av 1. repr. til Askøy Bompengeselskap. Lasse Solberg (H) fortsetter.

Behandling:
--Lasse Solberg (H) fratrådte i hht fvl §6 første ledd bokstav a. =33-Nina Jarlind (H) fremmet slikt forslag til representanter:
Klagenemnda:
Medlem Sølvi Aasebø

Leder Sølvi Aasebø
Ny vara 2.: Simen R Armond (H)
Formannskapet:
Ny 1.vara til formannskapet: Trond N. Gravdal (H)

Avstemming:
Innstillingen fritak:
Innstillingen med forslåtte representanter
Leder Klagenemnd:

Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

PS 139/14 Bosetting av flyktninger 2014 - 2016
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:

1
2

Askøy kommune tar i mot 25 flyktninger, inklusiv 3 enslige mindreårige i 2014 og
2015.
Det vurderes på nytt om Askøy kommune skal øke antall flyktninger i 2016
Det skal da legges fram en rapport som beskriver blant annet:
- Bosettingen i den daværende situasjon.
- Plan for bosetting framover
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3

Ståsted for integrering av flytninger, bredt. (eks. skole, barnehage,
voksenopplæring, og ellers i Askøysamfunnet.)
Hvor mange som er kommet i arbeid eller videre utdanning når
introduksjonstilbudet er over.

Integreringstilskuddet finansierer økte utgifter til personell og tiltak som vist i saken

Innstilling til K 30.10.14:
1. a)Askøy kommune tar i mot 25 flyktninger, inklusive 3 enslig mindreårige i 2014 og
b) 40 flyktninger, inklusive 3 enslig mindreårige i perioden 2015 – 2016.
Familiegjenforente kommer i tillegg.

2. Integreringstilskuddet finansierer økte utgifter til personell og tiltak som vist i saken.
Behandling:

Behandlet som 1. sak i møtet.
Ordfører Siv Høgtun (H) foreslo:
Det voteres over om saken skal behandles i sin helhet, eller bare voteres over innleverte forslag i
kommunestyrets møte den 30. oktober 2014.
Forslagene innleveres på nytt.
Avstemming:
Behandle saken i sin helhet:
For 15 st.
Kun votering, forslagene fra 30.10.14, innleveres: For 20 st. 10H,6FrP,2Krf,2D)
Rafael Cobo Garrido (SV) innleverte forslaget fremmet i kommunestyremøte 30.oktober
2014:
Askøy kommune tar i mot 40 flyktninger i 2014. I takt med befolkningsvekst, øker man antallet
med 2 flyktninger som bosettes i kommunen i årene fremover, dvs 42 i 2015 og 44 i 2016.
Familiegjenforening kommer i tillegg.
Nina Jarlind (H) innleverte fellesforslaget fra H og FrP fremmet i kommunestyremøtet:
1
Askøy kommune tar i mot 25 flyktninger, inklusiv 3 enslige mindreårige i 2014 og
2015.
2
Det vurderes på nytt om Askøy kommune skal øke antall flyktninger i 2016
Det skal da legges fram en rapport som beskriver blant annet:
- Bosettingen i den daværende situasjon.
- Plan for bosetting framover
- Ståsted for integrering av flytninger, bredt. (eks. skole, barnehage,
voksenopplæring, og ellers i Askøysamfunnet.)
- Hvor mange som er kommet i arbeid eller videre utdanning når
introduksjonstilbudet er over.
3

Integreringstilskuddet finansierer økte utgifter til personell og tiltak som vist i
saken
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Per Midtøy (DEM) innleverte forslaget fremmet i kommunestyremøte 30.oktober 2014:
40 flyktninger, inklusive 3 enslig mindreårige i perioden 2015 – 2016. Flyktninger fra IS sine
herjinger i Syria og Irak prioriteres med en kvote på 75%.
Familiegjenforente kommer i tillegg.
Marit Helen Leirheim (V) innleverte tilleggsforslaget fremmet i kommunestyremøte
30.oktober 2014:
Askøy kommune kan ta i mot og bosette ytterlige 15 flyktninger i perioden 2014 – 2016 dersom
kommunen ser at de har kapasitet til dette.
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte tilleggsforslaget fremmet i kommunestyremøte
30.oktober 2014:
Det legges frem sak angående boligsituasjonen for vanskeligstilte. Denne må inneholde hvor
mange det er som får tildelt bolig og om det er innbyggere som søker og ikke får. I så fall må det
redegjøres for årsaken til dette. Saken må også inneholde en oversikt over hvor mange som er
bosatt med private kontrakter og hvordan depositum for disse er håndtert.
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet slikt forslag til voteringsrekkefølge, det foretas
prøveavstemming:
1) SV
2) Dem
3) Innstillingen
4) H/FRP
5) Tilleggsforslag fra V
6) Tilleggsforslag fra FrP
Avstemming:
Voteringsrekkefølge:

For 23 st. Mot 12 (10 AP,2D)

Prøveavstemming:

Rafael Cobo Garridos forslag:

For: 2 st. (2 SV) Mot: 33 st.

Per Midtøys forslag:
Innstillingen:

For: 2 st. (2DEM) Mot: 33 st.
For: 17 st.(1(-), 2KrF, 10AP, 2SV, 2V) Mot: 18 st.

Fellesforslag H og FRP:

For: 22 st. (10H,1(-), 6FRP, 2KrF, 1V,2SV) Mot: 13 st.

Marit Helen Leirheims
tilleggsforslag:
Stig Abrahamsens tilleggsforslag:

For: 6 st. (2V, 2AP, 2SV) Mot: 29 st.
For: 16st. (10 H, 6FrP) Mot: 19 st.

Avstemming:

Rafael Cobo Garridos forslag:

For: 2 st. (2 SV) Mot: 33 st.

Per Midtøys forslag:
Innstillingen:

For: 2 st. (2DEM) Mot: 33 st.
For: 17 st.(1(-), 2KrF, 10AP, 2SV, 2V) Mot: 18 st.

Fellesforslag H og FRP:

For: 21 st. (10H, 6FRP, 2KrF, 1V,2SV) Mot: 14 st.

Marit Helen Leirheims tilleggsforslag:

For: 15 st.(1(-), 2V, 10AP, 2SV) Mot: 20 st.
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Stig Abrahamsens tilleggsforslag:

For: 16st. ( 10H, 6FrP) Mot: 19 st.

Per Midtøy (DEM) varslet i møtet en protokolltilførsel.
Følgende protokolltilførsel er mottatt 19.12.14:

Saken om bosettinger av flyktninger ble satt opp på møtekalenderen som sak 139/14
18.02.2014, da kommunestyrets hensikt ikke kom til uttrykk ved avstemming i sak 110/14 den
30.10.2014.
Først ble det votert over om saken som skulle tas opp til behandling eller bare til ny
avstemming. Det var fra ordførers side ikke sagt noe om det kun var deler av avstemmingen fra
30.10.14 som skulle tas opp på nytt. Ergo så må det oppfattes at det var hele avstemmingen med
alle forslag som skulle foretas på nytt.
Ordfører foreslo en endret rekkefølge i avstemmingen sett i forhold til avstemmingen gjort
30.10 i sak 110/14. Dette protesterte AP på og det ble votert over avstemmingsrekkefølge.
Ordførers forslag til avstemmingsrekkefølge ble vedtatt mot AP og DEM sine stemmer.
Ordfører førte ikke opp innstillingen til sak 110/14 som forslag til sak 139/14. Til den saken
kunngjorde DEM at de kunne stemme for punkt 1a og 2, men ville kun stemme for eget forslag
til 1b. DEM leverte på nytt sitt forslag om endret punkt 1b.
Underforstått så måtte det også være et punkt 1a og punkt 2 å stemme over.
Men slik vi opplevde avstemmingen, så ble det ikke votert over punkt 1a eller 2 som 30.10.14
ble enstemmig. Derimot ble vårt endringsforslag på punkt 1b nedstemt mot 2 stemmer.
Avstemming ble foretatt og fellesforslaget fra H og FrP ble vedtatt.
Dette forslaget stemte vi i mot, både i sak 110/14 og 139/14.
Resultatet er at ingen deler av vedtaket i sak 139/14 ble enstemmig.
Dette var ikke DEM sin intensjon, men ordfører må ta ansvaret da dette er et resultat av måten
hun ledet avstemmingen på
DEM sin mening kom således ikke til uttrykk i avstemmingen.
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PS 140/14 MELDINGER
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Behandling:

RS 33/14

Protokoll finansutvalget 4.des.2014

2014/4201

RS 34/14

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

2014/4515

RS 35/14

KS presenterte synspunkter på blant annet
kommunereformarbeidet og IKT-satsinger - Forslag
om ressurskrevende tjenester

2014/3738

RS 36/14

Melding om vedtak - Fakturering av prosjekt

2013/5068

RS 37/14

Mobiltelefondekning på Askøy

2014/8531

RS 38/14

VS: Felles utredninger til kommunereformarbeidet –
mandat

2013/3275

Ordfører Roald Steinseide (FRP) foreslo:
Meldingene tas til orientering
Avstemming:

Roald Steinseides forslag:

Enstemmig

PS 141/14 Plan 364 - Reguleringsendring Horsøy industriområde
- Sluttbehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.12.2014
Vedtak:
Saken utsettes til førstkommende møte i kommunestyret.
Innstilling:
Plan 364- Reguleringsendring Horsøy, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens §12- 12
med følgende plandokument:




Plankart, datert 10.12.13, sist revidert 10.4.14
Planbestemmelser, datert 10.12.13, revidert 10.4.14
Planbeskrivelse, datert 10.12.13, revidert 10.4.14
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Behandling:
Fagsjef areal og samfunn Knut Natlandsmyr møtte og orienterte vedrørende konsekvenser for
en utsettelse av saken.
Fungerende ordfører Roald Steinseide (FrP) viste til Per Midtøy (DEM)forslag til
utsettelse av saken, innlevert under behandling av sakslisten, og foreslo:
Saken utsettes til førstkommende møte i kommunestyret.
Avstemming:
Utsettelsesforslaget:

Enstemmig

