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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
01.11.2018
17:15 – 22:05

FRA SAKSNR:

PS 110/18
RS 34/18
FO 29/18

TIL SAKSNR:

PS 134/18
RS 39/18
FO 36/18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35
Møteleder: Ordfører Terje Mathiassen (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Terje Mathiassen
Miriam Haavik
Stian Jean Opedal Davies
Benjamin Jakobsen
Jannicke Bergesen Clarke
Kurt Johnny Hæggernæs
Wiktor Wikan
Karoline Salamonsen
Nina H.O. Fauskanger
Siv Høgtun
Nina Jarlind
Thorleif R. Thorsen
Petter Haraldsen Haugland
Trond Gravdal
Øystein Gundersen
Roald Steinseide
Stig Atle Abrahamsen
Rosalind Fosse
Bård Espelid
Masoomeh Atashfaraz
Roger Fauskanger
Arild Raftevoll
Marit Helen Leirheim
Vigleik Stoveland
Rafael Cobo Garrido
Mary Therese Solli
Thomas Remme
Jann Atle Jensen
Inge Abrahamsen

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
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP
AL
AL
AL
V
V
KRF
SV
SV
MDG
DEM
RØDT
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Arnt Erik Gangås
Medlem
Christine Francis Holmedal
Medlem
Ingvild Augestad Syversen
Medlem
Dag-Erik Holmedal
Medlem
Elsa Benjaminsen
Medlem
Tom-Christer Nilsen
Medlem

Representerer
FRP
H
KRF
AP
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Viggo Kristiansen
Espen Berntsen
Cecilie Sørli
Vidar Grønnevik Davidsen

Representerer
AP
AP
H
H

Rainar M. Askildsen
Anna-Marie Kjøde Olsen

Møtte for
Dag-Erik Holmedal
Elsa Benjaminsen
Tom-Christer Nilsen
Christine Francis
Holmedal
Arnt Erik Gangås
Ingvild Augestad Syversen

FRP
KRF

Til PS 125/18, Per Midtøy innkalt og møtt
Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eystein Venneslan
Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Kommunalsjef stab Marit Rinnan
Kommunalsjef teknisk Jarle Kvalvik
Eiendomssjef Odd Maubach
Kultursjef Gunnar Brynjulfsen
Kommuneoverlege Christian Redich
Leder vann og avløp Anton Bøe
Fagsjef skole Anne Merethe
Rådgiver skole Frode Solemdal
Rådgiver skole Sigmund Gundersen
Rådgiver skole Elise Nyborg-Christensen
Møtesekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød
Møtesekretær: Leder fellestjenester Anne June Iversen
Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 110/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 111/18

Godkjenning av protokoll

PS 112/18

Utsatt PS - Oppfølging av forvaltningsrapport:
Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid
med PPT

2018/6143

PS 113/18

Utsatt PS - Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag
- Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på
Fromreide

2018/6833

PS 114/18

Utsatt PS - Sambandet vest - valg av representant til
styringsgruppe

2018/5657

PS 115/18

Utsatt PS - Etablering av gaveregister for Askøy
kommune

2013/1765

PS 116/18

Avklaring til Kontrollutvalget - Interpellasjon v/ Jann
Atle Jensen (DEM) - Utleie av Shelltomten i
Skarholmen og Rundetårnet

2018/4169

PS 117/18

Oppfølging av endelig rapport om undersøkelser
omkring levering av tjenester teknisk avdeling

2017/6344

PS 118/18

Økonomirapportering etter 2. tertial 2018

2018/3741

PS 119/18

Overføringsledning - Finansiering av sommerfullmakt

2018/6044

PS 120/18

Gbnr 7/406 Rundetårnet - avløpsløsning

2018/6831

PS 121/18

Justering mellom hovedprosjekt i budsjett for Vann
og avløp

2018/3747

PS 122/18

Prosess videre med Follese gamle barnehage, etter
innspill fra flere aktører

2013/10158

PS 123/18

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - En eller to
dagers valg

2018/2768

PS 124/18

Politisk møteplan 2019

2018/6886

PS 125/18

Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser
for utbedring av Horsøyvegen

2016/6171

PS 126/18

Prosjekt Juvik - Ravnanger - forslag til
kostnadsbesparende tiltak

2016/2524

PS 127/18

Beredskapsplan for Askøybroen

2018/7483

PS 128/18

Utvidelse og ombygging av Kleppevegen 23 B,
Kleppevegen bofellesskap

2014/6200

PS 129/18

Kvalitetsmelding skole 2018

2018/6527

PS 130/18

Omdisponering av midler i forbindelse med
asbestfunn ved Hanøy skole

2018/6671

PS 131/18

Vurdering av eventuelt mangelskrav mot selgere

2018/6671

PS 132/18

MELDINGER

RS 34/18

Utsatt RS - Særutskrift Overføringsledning fra
Askevann til Ingersvann - finansiering

2018/6044
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RS 35/18

Utsatt RS - Halvårsrapport 2018 Askøyhallene KF

2018/6865

RS 36/18

Særutskrift Finansforvaltning - rapportering pr
31.08.2018

2014/4201

RS 37/18

Prosjektrapport bygg pr 01.09.2018

2018/6823

RS 38/18

Brev til folkevalgte

2016/4119

RS 39/18

Tolgasaken - notat

2016/4119

FO 29/18

Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) Nålaneset ved Strømsnesvannet - Askøy øst

2018/6679

FO 30/18

Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) Vannmangel i Askøy kommune

2018/6736

PS 133/18

Avtale med Hordaland fylkeskommune i forbindelse
med ny Askøyhall og ny videregående skole

2018/5213

PS 134/18

Dialog med Kanvas Myrane barnehage - konklusjon

2016/6649

FO 31/18

Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Vedlikehold demninger Vestravatnet

2018/7247

FO 32/18

Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Kommunens oppfølging av innmeldte avvik på
byggetillatelser

2018/7842

FO 33/18

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Endringer
i reguleringsplan som ikke kan dokumenteres med
vedtak

2018/7873

FO 34/18

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Registrering og kartlegging av innbyggere under IS-3
og IS-4 i Askøy kommune

2018/7871

FO 35/18

Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) Umyndiggjøring av friske mennesker - Tolga-saken

2018/7704

FO 36/18

Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader
og tildelinger i sykehjem og omsorgsbolig

2018/7489

PS 110/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent:

Følgende interpellasjoner tas inn på sakslisten:
FO 31/18

Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Vedlikehold demninger Vestravatnet

FO 32/18

Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Kommunens oppfølging av innmeldte avvik på
byggetillatelser

FO 33/18

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Endringer
i reguleringsplan som ikke kan dokumenteres med
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vedtak
FO 34/18

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Registrering og kartlegging av innbyggere under IS-3
og IS-4 i Askøy kommune

FO 35/18

Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) Umyndiggjøring av friske mennesker - Tolga-saken

FO 36/18

Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader
og tildelinger i sykehjem og omsorgsbolig

Sakene behandles i slik rekkefølge:

RS 38/18 og RS 39/18 behandles først i møte, deretter FO 34/18, FO 35/18 og PS 133/18.
Roald Steinseide (FrP) stilte spørsmål ihht Kl § 34, nr. 2.
1.

Vedrørende skjøte for Munkebotn

Kommunestyret ba rådmannen iverksette tinglysning av skjøte med teksten som fremkommer i
Formannskapets vedtak 30.10.18, RS 66/18
2. Status Byvekstavtalen og bekymring
3. Båtforbindelse Kleppestø — Strandkaien.
Stig Abrahamsen (FrP) stilte spørsmål ihht Kl § 34, nr. 2
1. Bekymring vedrørende mat og ernæring til eldre.

Rådmannen og ordfører besvarte spørsmålene muntlig under behandling av sakslisten.

Orientering:
Leder VA Anton Bøe orienterte om vannkvalitet og koking av vann.

PS 111/18 Godkjenning av protokoll
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Protokoll av 20.09.2018:

Godkjent

Det er mottatt slik protokolltilførsel 04.11.18 fra Jann Atle Jensen (DEM),
protokolltilførselen ble varslet kun til ordfører etter møtet slutt:
Ved kommunestyrets avslutning 01.11.2018, ca kl 22.05 måtte kommunestyret vedta utsetting av alle
saker, meldinger og interpellasjoner som var satt på sakslisten, men ikke behandlet.
Ordfører foreslo og fikk vedtatt at saker og meldinger skulle behandles på neste møte – 13.12.2018 mens
interpellasjonene måtte utsettes til møtet i januar 2019.
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Ordfører begrunnet det siste med at ”det er bestemt interpellasjoner ikke skal behandles i
desembermøtet.”
Representanten Thorsen (H) tok ordet og uttrykte misnøye.
Mitt signal om å få ordet ble oversett da møtet var i oppbrudd.
Jeg tok straks kontakt med ordfører og sa at jeg var uenig med hans begrunnelse og varslet
protokolltilførsel. Dette ble akseptert.
Det vises til delegasjonsreglementet §8, tredje avsnitt:
”I kommunestyrets desembermøte, budsjettbehandlingen og i junimøtet, årsmeldingen, anmodes
kommunestyrerepresentantene om ikke å sende forespørsler.”

En anmodning om å ikke sende inn interpellasjoner er noe helt annet enn å motsette seg å
behandle interpellasjoner som allerede er satt på sakslisten til et møte for så å bli utsatt.
Det kreves derfor at FO 29/18, FO 30/18, FO 31/18, FO 32/18, FO 33/18, og FO 36/18 settes på
sakslisten til kommunestyrets møte 13.12.2018

PS 112/18 Utsatt PS - Oppfølging av forvaltningsrapport:
Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Kommunestyret ber spesielt om at det blir holdt et sterkt fokus på «tidlig innsats» for elever på
1-4 trinn.
Kommunestyret ber også om å bli holdt løpende orientert i oppfølgingen av
forvaltningsrapporten
Kommunestyret ber rådmannen melde utvalg for oppvekst etter hvert som vedtakene i K 97/18
er fulgt opp og lukket.
Kommunestyret vil i løpet av 2019 vurdere nødvendigheten om en ny forvaltningsrevisjon for å
sikre seg at tiltak er fulgt opp og at tilpassetopplæring, spesialopplæring og samarbeid med PPT
er ihht lovens intensjon.

Innstilling/vedtak fra UFO:
Utvalget tar saken til orientering og ber rådmannen legge frem løypemelding halvårlig frem til
punktene i kommunestyresak 96/17 er fulgt opp.
Rådmannen lager et notat med tiltakene og melder det til Samarbeidsutvalgene i skolene.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kommunestyret tar saken til orientering og ber rådmannen opprettholde fokus på å forbedre
rutiner og praksis i samsvar med vedtak.
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Behandling:
Masoomeh Atashfaraz (AL) fremmet følgende forslag:
Rådmannen bes spesifikt å gi status på om de 10 punktene i k0mmunestyrets vedtak er
gjennomført eller ikke per utgangen av august 2018. Hvis tiltaket ikke er gjennomført, bes
rådmannen å angi hvilke aksjoner/prosesser som er nødvendige for å få gjennomført tiltaket.
Tiltakene som rådmannen rapporterer gir ikke fullstendig informasjon om kommunestyrets
vedtatte tiltak er gjennomført eller ei.
Kan rådmannen tydeliggjøre om, og når, lese-, skrive og regnevansker kategoriseres som
tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Vigleik Stoveland (KrF) foreslo Råd for funksjonshemmede sin uttale:

Kommunestyret ber spesielt om at det blir holdt et sterkt fokus på «tidlig innsats» for elever på
1-4 trinn.
Kommunestyret ber også om å bli holdt løpende orientert i oppfølgingen av
forvaltningsrapporten.
Roald Steinseide (FrP) foreslo:
Kommunestyret tar saken til etterretning. Kommunestyret har merket seg at rådmannen er godt i
gang med å følge opp vedtak i forvaltnings -rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen melde utvalg for oppvekst etter hvert som vedtakene i K 97/18
er fulgt opp og lukket.
Kommunestyret vil i løpet av 2019 vurdere nødvendigheten om en ny forvaltningsrevisjon for å
sikre seg at tiltak er fulgt opp og at tilpassetopplæring, spesialopplæring og samarbeid med PPT
er ihht lovens intensjon.
Karoline Salamonsen (AP) fremmet innstillingen fra UFO, med Råd for
funksjonshemmede sin uttale som tillegg.
Avstemming:
Masoomeh Atashfarazs forslag:
Vigleik Stovelands forslag:
Roald Steinseides forslag siste avsnitt:
Karoline Salamonsen forslag:
Roald Steinseides forslag første avsnitt
Innstillingen fra UFO:

For 4 st. (3AL,1DEM)
Mot 31 st. (11AP,2Sv,1MDG,1Rødt,2V,2KrF,8H,4FrP)
For 18 st. (3AL,2SV,1Rødt,1MDG,8H,2KrF,1DEM)
Mot 17 st. (11AP, 2V,4FrP)
Enstemmig.
Ikke stemt over
Ikke stemt over
Ikke stemt over

PS 113/18 Utsatt PS - Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag
- Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på Fromreide
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Saken oversendes UFL for behandling.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ved oppretting av eventuell ny fysioterapiavtale i kommunen bør denne lokaliseres nord for
Ravnanger dersom det er egnede lokaler.
Mulig oppretting av ny fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2019
– 2022.
Behandling:
Miriam Haavik (AP) foreslo:

Saken oversendes UFL for behandling.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
Det jobbes med å finne egnet lokale til fysioterapi nord på Askøy, da med Kjerrgarden som
sydligste punkt.
Saken gis prioritet slik at et tilbud kan være på plass i primo 2019.
Driftsavtalen finansieres ved reduserte midler til administrasjon eksempelvis gjennom en flatere
lederstruktur.
Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:
Stig Abramansen forslag:

For 22 st.(11Ap,3AL,2SV,1MDG,1Rødt,2V,2KrF)
For 13 st. (4FrP,8H,1DEM)

PS 114/18 Utsatt PS - Sambandet vest - valg av representant til
styringsgruppe
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Som representant i styringsgruppen for prosjektet Sambandet Vest velges:
Representant:
Vararepresentant:

Ordfører Terje Mathiassen (AP)
Vara Ordfører Bård Espelid (AL)

Kommunestyret får et notat som viser de kostnader som Askøy kommune har hatt som aksjonær
i Sambandet Vest samt hvilke tiltak som er gjennomført for å få til et samband mellom Meland
og Askøy kommune.
Valgnemndas Innstilling/vedtak :
Som representant i styringsgruppen for prosjektet Sambandet Vest velges:
Representant:
Vararepresentant:

Ordfører Terje Mathiassen (AP)
Vara Ordfører Bård Espelid (AL)
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Behandling:
Roald Steinseide (FrP) foreslo følgende tilleggspkt:

Kommunestyret får et notat som viser de kostnader som Askøy kommune har hatt som aksjonær
i Sambandet Vest samt hvilke tiltak som er gjennomført for å få til et samband mellom Meland
og Askøy kommune.
Avstemming:
Innstillingen:
Roald Steinseides forslag:

Enstemmig
Enstemmig

PS 115/18 Utsatt PS - Etablering av gaveregister for Askøy
kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Retningslinjer for mottak og registrering av gaver og andre fordeler for folkevalgte og ansatte i
Askøy kommune, datert 27.08.18 vedtas med følgende endringer:

2. Retningslinjer
Andre avsnitt rettes til:
Gaver skal i utgangspunktet ikke mottas. Mottas det eksempelvis en blomsterbukett, må denne
være av ubetydelig verdi og ikke over Kr 250. Ligger gaven over Kr 250 skal den registres.
Hvis det blir gitt kino, konsert, teaterbilletter eller lignende, er disse gitt til Askøy kommune.
Disse kan etter en konkret vurdering gis til ansatte etter en rimelig fordeling mellom ansatte.
Billettens verdi skal ikke overstige Kr 250.
PKT 3.3
Alle gaver og fordeler utover det som er nevnt i pkt. 2 skal registreres i gaveregisteret. Dette
gjelder ansatte og folkevalgte.
PKT 3.4.
Verdien settes til Kr 250,00, øvre grense pr. år kr 1000,00.
Tillegg i punkt 2
Ansatte med ansettelsesmyndighet må følge kommunens etiske regelverk om habilitet ved alle
ansettelser, også ved korttidsansettelser som sommerjobb, vikar og timebaserte ansettelser.

Formannskapets innstilling/vedtak:
Saken tas til orientering fram til kommunestyrets behandling. Forlagene følger saken.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Retningslinje for mottak og registrering av gaver og andre fordeler for folkevalgte og ansatte i
Askøy kommune vedtas.
Behandling:

Rosalind Fosse (FrP) fremmet slikt forslag:
2. Retningslinjer
Andre avsnitt rettes til:
Gaver skal i utgangspunktet ikke mottas. Mottas det eksempelvis en blomsterbukett, må denne
være av ubetydelig verdi og ikke over Kr 250. Ligger gaven over Kr 250 skal den registres.
Hvis det blir gitt kino, konsert, teaterbilletter eller lignende, er disse gitt til Askøy kommune.
Disse kan etter en konkret vurdering gis til ansatte etter en rimelig fordeling mellom ansatte.
Billettens verdi skal ikke overstige Kr 250.
PKT 3.3
Alle gaver og fordeler utover det som er nevnt i pkt. 2 skal registreres i gaveregisteret. Dette
gjelder ansatte og folkevalgte.
PKT 3.4.
Verdien settes til Kr 250,00

Vigleik Stoveland (KrF) foreslo slikt tillegg til pkt. 3,4:

Øvre grense pr. år kr 1000,Jann Atle Jensen (DEM) foreslo følgende tillegg i punkt 2:
Ansatte med ansettelsesmyndighet må følge kommunens etiske regelverk om habilitet ved alle
ansettelser, også ved korttidsansettelser som sommerjobb, vikar og timebaserte ansettelser.
Ordfører Terje Mathiassen (AP) foreslo rådmannens innstilling:

Avstemming:
Jann Atle Jensen tilleggsforslag pkt. 2:
Rosalind Fosses forslag første del pkt 2:
Rosalind Fosses forslag pkt 3,3:
Rosalind Fosses forslag pkt 3,4
med Vigleik Stovelands tillegg:
Retningslinjene med vedtatte endringer:

Enstemmig.
Enstemmig
For 19 st.(4FrP,8H,1DEM,2KrF,2V,1MDG,1Rødt)
Mot 16 st.(11AP,3AL,2SV)
For 19 st. (4FrP,8H,1DEM,2KrF,2V,1MDG,1Rødt)
Mot 16 st.(11AP,3AL,2SV)
Enstemmig
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PS 116/18 Avklaring til Kontrollutvalget - Interpellasjon v/ Jann
Atle Jensen (DEM) - Utleie av Shelltomten i Skarholmen og
Rundetårnet

Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Kommunestyret fastholder at vedtaket i FO 24/18 er en bestilling til kontrollutvalget på at det
skal gjennomføres en revisjon på området.
Kommunestyret ber kontrollutvalget om en oversikt over bestillinger som tidligere er bestilt og
vurdert av medlemmene i kontrollutvalget som sitter i kommunestyret har funnet grunnlag for å
ikke gjennomføre revisjon.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få en avklaring på om vedtaket i interpellasjon 24/18
i kommunestyret 31.05.2018 er en bestilling til kontrollutvalget på at det skal gjennomføres en
revisjon på området.
Behandling:

Jann Atle Jensen (DEM) foreslo:

Kommunestyret fastholder at vedtaket i FO 24/18 er en bestilling til kontrollutvalget på at det
skal gjennomføres en revisjon på området.
Jannicke Bergesen Clarkes (AP) foreslo:

Interpellasjon med svar oversendes kontrollutvalget for vurdering av revisjon på kommunal
utleievirksomhet av eiendom, særlig med fokus på om utleie skjer til markedspris til offentlige
og kommunale aktører og om delegasjonsreglementet bør endres.
Roald Steinseide (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber kontrollutvalget om en oversikt over bestillinger som tidligere er bestilt og
vurdert av medlemmene i kontrollutvalget som sitter i kommunestyret har funnet grunnlag for å
ikke gjennomføre revisjon.
Avstemming:
Jann Atle Jensen forslag:
Jannicke Bergesen
Clarkes forslag:
Roald Steinseides
tilleggsforslag:

For 24 st. (1DEM,4FrP,2KrF,8H,2V,1Rødt,1MDG,2SV,3AL)
For 11 st.(11AP)
Enstemmig.
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PS 117/18 Oppfølging av endelig rapport om undersøkelser
omkring levering av tjenester teknisk avdeling
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen lage og implementere rutiner, prosedyrer og regler som
kommer frem i sak PS 63/18 fra møtet i kommunestyret 07.06.2018.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at rutinene, reglene og prosedyrene
kommer på plass, praktiseres og etterleves.
3. Fremskrittspartiets forslag oversendes rådmannen
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen lage rutiner, prosedyrer og regler som kommer frem i sak PS
63/18 fra møte i kommunestyret 07.06.2018.
2. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget følger opp at rutinene kommer på plass.
Behandling:
Roald Steinseide (FrP)fremmet nytt punkt til forslaget i PS 63/18:

Nytt pkt 3:
Fremskrittspartiets forslag oversendes rådmannen
Forslaget har slik ordlyd:
Kommunestyret vil påpeke grunnlaget for BDO rapporten var påstander/antydninger av det
det har foregått straffbare handlinger i Askøy kommune. Ut fra dette utgangspunktet tar
kommunestyret til etterretning og finner det tilfredsstillende at det ikke er kommet frem noen
antydninger på korrupsjon eller straffbare handlinger i rapporten. Kommunestyret vil
påpeke sviktende regelverk og rutiner og ber om at dette blir fulgt opp. Ut fra dette ber
kommunestyret følgende blir fulgt opp.
Kontrollutvalget:
1
Tidligere forvaltningsrevisjoner fra rådmannen
2
Komme med forslag til innkjøpsregler
3
Habilitet for ansatte og politikere
4
Skriftlige rutiner og oppfølging av vedtak.
5
Regler og rutiner vedrørende handel mellom kommunale ansatte og leverandører.
6
Rutiner og dokumentasjon vedrørende ansattes og politikeres forretningsvirksomhet
og bruk av disse.
7
Regelverk og registering av bi verv for kommunens ansatte.
8
Lage regelverk om ansettelsesforhold for politikere og leverandører/konsulentfirma
som brukes av Askøy kommune.
9
Få på plass et gaveregister for ansatte og politikere
10
Etablere rutiner og system for kostnad kalkyler slik at disse er forsvarlig før det tas
beslutninger innenfor investeringer.
11
Usikkerheter og risiko eller endring i forutsetninger må synlig og tydeliggjøres så
snart disse er kjent overfor politikerne.
12
Vurdere hvor stor usikkerhet som vil være akseptabel i de ulike faser før saker legges
frem for politisk nivå.
13
Fortløpende vurdere investeringer inn mot endrende behov.
14
Dokumentasjon vedrørende etter prøvelse.
Rådmannen:
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Videre ber kommunestyre at det legges frem en total kostnad vedrørende rapporten og
innsynsbegjæringer:
1
2
3
4
5

Rapporten: Her må alle kostnader komme frem, både kommunens interne og de
involverte eksterne kostnader.
Vurdere eventuelle uaktsomhet og mulighet for regress for dekning av kommunens
utgifter
Innsynsbegjæringer: Mengden av innsyn bestilt av politikere, kostnader og
fordelinger ved disse (partivis)
Forespørsel av Innsynsbegjæringer fra politikere/politiske partier vedrørende
Askøypakken og kostnader vedrørende disse
Oversikt over om ansatte eller politikere med et ansattforhold har utført arbeid eller
konsulentoppgaver for Askøypakken. Om dette er opplyst vedrørende habilitet og etter
– prøvelse.

Bård Espelid (AL)fremmet følgende fellesforslag fra AL, AP, SV, MDG og Rødt:
1. Kommunestyret ber rådmannen lage og implementere rutiner, prosedyrer og regler som
kommer frem i sak PS 63/18 fra møtet i kommunestyret 07.06.2018.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at rutinene, reglene og prosedyrene
kommer på plass, praktiseres og etterleves.
Avstemming:
Fellesforslag fra AL,AP,SV,MDG
og Rødt pkt 1:
Kontrollutvalgets innstilling pkt 1:
Kontrollutvalgets innstilling pkt 2:
Fellesforslag fra AL,AP,SV,MDG
og Rødt pkt 2:
Roald Steinseides tilleggs punkt 3:

Enstemmig.
Ingen stemmer
Ingen stemmer
For 19.st. (3AL,11AP,2SV,1MDG,1Rødt,1DEM)
Mot 16 st. (8H,4FrP,2V,2KrF)
Enstemmig.

PS 118/18 Økonomirapportering etter 2. tertial 2018
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Økonomirapportering etter 2. tertial 2018 tas til orientering. I budsjettet 2018 gjøres følgende
endringer:
Tiltak
Overføring fra Havbruksfondet
Avsetning til disposisjonsfond (Havbruksfondet)
Økt tilskudd ressurskrevende tjenester
Økte finansinntekter
Reduserte finansutgifter
Økte avdrag
Rammeøkning Levekår (NAV og Helse og omsorg)
Rammeøkning Areal og samfunn

Beløp i mill kr
-4,5
4,5
-5,0
-5,0
-4,0
2,0
9,0
3,0
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Kommunestyret ber rådmannen igangsette tiltak og følge opp avdelingene for å få en bedre
balanse mellom budsjett og regnskap prognose.
Formannskapets innstilling/vedtak: i samsvar med rådmannens innstilling
Økonomirapportering etter 2. tertial 2018 tas til orientering. I budsjettet 2018 gjøres følgende
endringer:
Tiltak
Overføring fra Havbruksfondet
Avsetning til disposisjonsfond (Havbruksfondet)
Økt tilskudd ressurskrevende tjenester
Økte finansinntekter
Reduserte finansutgifter
Økte avdrag
Rammeøkning Levekår (NAV og Helse og omsorg)
Rammeøkning Areal og samfunn

Beløp i mill kr
-4,5
4,5
-5,0
-5,0
-4,0
2,0
9,0
3,0

Formannskapet ber rådmannen igangsette tiltak og følge opp avdelingene for å få en bedre
balanse mellom budsjett og regnskap prognose.
Behandling:

Roald Steinseide (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP og H:
1. Kommunestyret er sterkt urolig for de overskridelser som fremkommer i økonomirapporten.

Avstemming:
Innstillingen:
Fellesforslag FrP og H tilleggspunkt 1:

Enstemmig.
For 17 st. (4FrP,8H,1DEM,2V,2KrF)
Mot 18 st. (11AP,3AL,2SV,1MDG,1Rødt)

PS 119/18 Overføringsledning - Finansiering av sommerfullmakt
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.
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PS 120/18 Gbnr 7/406 Rundetårnet - avløpsløsning
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 121/18 Justering mellom hovedprosjekt i budsjett for Vann
og avløp
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018

Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 122/18 Prosess videre med Follese gamle barnehage, etter
innspill fra flere aktører
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 123/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - En eller to
dagers valg
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.
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PS 124/18 Politisk møteplan 2019
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 125/18 Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser
for utbedring av Horsøyvegen
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 126/18 Prosjekt Juvik - Ravnanger - forslag til
kostnadsbesparende tiltak
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 127/18 Beredskapsplan for Askøybroen
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.
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PS 128/18 Utvidelse og ombygging av Kleppevegen 23 B,
Kleppevegen bofellesskap
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 129/18 Kvalitetsmelding skole 2018
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 130/18 Omdisponering av midler i forbindelse med
asbestfunn ved Hanøy skole
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.

PS 131/18 Vurdering av eventuelt mangelskrav mot selgere
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt til neste møte i kommunestyret.
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PS 132/18 MELDINGER
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Grunnet liten tid til å behandle meldingene innenfor tidsrammen til møte ble RS 34/18 til RS
37/18 utsatt til neste i kommunestyret.
RS 38/18 og RS 39/18 tatt til orientering
Behandling:

RS 34/18

Utsatt RS - Særutskrift Overføringsledning fra
Askevann til Ingersvann – finansiering
Utsatt til neste møte

RS 35/18

Utsatt RS - Halvårsrapport 2018 Askøyhallene KF
Utsatt til neste møte

RS 36/18

Særutskrift Finansforvaltning - rapportering pr
31.08.2018
Utsatt til neste møte

RS 37/18

Prosjektrapport bygg pr 01.09.2018
Utsatt til neste møte
RS 38/18 og RS 39/18 sees i sammenheng.
Kommuneoverlege Christian Redich møtte og svarte
på spørsmål til meldingene.

RS 38/18

Brev til folkevalgte
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 39/18

Tolgasaken – notat
Meldingen enstemmig tatt til orientering
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FO 29/18 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) Nålaneset ved Strømsnesvannet - Askøy øst
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt.

FO 30/18 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) Vannmangel i Askøy kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt.

PS 133/18 Avtale med Hordaland fylkeskommune i forbindelse
med ny Askøyhall og ny videregående skole
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Hordaland fylkeskommune.
Formannskapets innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Rådmannen får fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Hordaland fylkeskommune.

Behandling:
Eiendomssjef Odd Maubach møtte og orienterte i saken

Dokumenter lagt ut i møte:
- Notat datert 01.11.18, vurdering av utkast til «samarbeidsavtale» vedrørende Myrane.
Roald Steinseide (FrP) fremmet slikt fellesforslag fra FrP, H og V:
Voksenopplæringen utgår, administrasjonen legger frem løsninger for denne opp mot egne
nybygg.
Auditorium utgår. Det må jobbes frem alternativ til større kultur samlinger. Dette ses i
sammenheng til utbygging av Kleppestøkaien.
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Roald Steinseide (FrP) fremmet slikt tilleggsforslag:
Rekkefølgekrav i reguleringsplan Myrane som i sin helhet er knyttet inn mot Askøy VG skole,
må i sin helhet dekkes av Hordaland Fylkeskommune. I den grad kravet vil gjelde både
kommunen og fylkeskommunens byggeaktivitet, må det beregnes ut fra krav og behov.

Siv Høgtun (H) foreslo:
Saken utsettes.
Avstemming på utsettelsesforslaget:
Siv Høgtuns utsettelsesforslag:

For 17 st. (8H,4FrP,1DEM,2KrF,2V)
Mot 18 st. (11AP,3AL,2SV,1MDG,1Rødt)

Utsettelsesforslaget falt

Avstemming:
Fellesforslag fra FrP, H og V
med Roald Steinseides tillegg:
Innstillingen:

For 16 st. (4FrP,8H,2KRF,2V)
Mot 19 st. (11AP, 3AL,2SV,1MDG,1Rødt,1DEM)
For 18 st. (11AP, 3AL,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 17 st. (4FrP,8H,2KRF,2V,1DEM)

PS 134/18 Dialog med Kanvas Myrane barnehage - konklusjon

Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:
Leieavtalen med Kanvas Myrane barnehage om leie av bygg og areal på gbnr 7/451 sies opp,
med virkning fra 31.12.2018. Seneste utflytting settes til 30.06.2020.

Det jobbes videre med å finne en midlertidig løsning/lokalisering for Kanvas som
bidrar til at nye lokaler er tilgjengelige innen utflytting 30.06.2020.
Rådmann, utvalgsleder Rafael Cobo Garrido, Arnt Erik Gangås (FRP), Arild Raftevoll
(V) og Nina Fauskanger (AP) går i dialog med Kanvas barnehage pånytt for å finne ny
løsning for fremtidig beliggenhet.
Det legges frem forslag til innstilling på UFO sitt møte i desember.
Formannskapets innstilling/vedtak:
Leieavtalen med Kanvas Myrane barnehage om leie av bygg og areal på gbnr 7/451 sies opp,
med virkning fra 31.12.2018. Seneste utflytting settes til 30.06.2020.
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Det jobbes videre med å finne en midlertidig løsning/lokalisering for Kanvas som
bidrar til at nye lokaler er tilgjengelige innen utflytting 30.06.2020.
Rådmann, utvalgsleder Rafael Cobo Garrido, Arnt Erik Gangås (FRP), Arild Raftevoll
(V) og Nina Fauskanger (AP) går i dialog med Kanvas barnehage pånytt for å finne ny
løsning for fremtidig beliggenhet.
Det legges frem forslag til innstilling på UFO sitt møte i desember.

Frps oversendelsesforslag oversendes rådmannen.

Rådmannens innstilling:
Leieavtalen med Kanvas Myrane barnehage om leie av bygg og areal på gbnr 7/451 sies opp,
med virkning fra 31.12.2018. Seneste utflytting settes til 30.06.2020.

Behandling:

Jannicke Bergesen Clarke (AP) (barn i Kanvas barnehage) og Vidar Grønnevik Davidsen (H)
(eierinteresser) ba Kommunestyret vurdere deres habilitet ihht Fvl § 6,2.ledd og fratrådte =33
Ihht Fvl § 8. 2.ledd vurderte Kommunestyret deres habilitet.
Jannicke Bergesen Clarke enstemmig vedtatt habil.
Vidar Grønnevik Davidsen enstemmig vedtatt inhabil
Jannicke Bergesen Clarke tiltrådte=34
Eiendomssjef Odd Maubach møtte.
Jann Atle Jensen (DEM) foreslo:
Leieavtalen med Kanvas Myrane barnehage om leie av bygg og areal på gbnr 7/451 fortsetter
inntil Askøy kommune kan tilby ny lokalisering som er godkjent for barnehageformåø.
Kommunestyret ber rådmannen prioritere saken.

Avstemming:
Jann Atle Jensen forslag:
Innstillingen:

For 1 st. (1DEM)
For 33 st. (11AP,3AL,2V,1Rødt,1MDG,2V,2KrF,7H,4FrP)

Vidar Grønnevik Davidsen tiltrådte = 35

21

FO 31/18 Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Vedlikehold demninger Vestravatnet
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt.

FO 32/18 Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) Kommunens oppfølging av innmeldte avvik på byggetillatelser
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt..

FO 33/18 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Endringer i
reguleringsplan som ikke kan dokumenteres med vedtak
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt.

FO 34/18 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Registrering og kartlegging av innbyggere under IS-3 og IS-4 i
Askøy kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Saken oversendes til det ansvarlige utvalget, UFL, og formannskapet for oppfølging. Det bes om
at bruken av alle disse reduksjonsmidlene i perioden 2016-2018 blir redegjort for om sak i neste
kommunestyremøte. Jf.sak PS 118/18 m-fl. Kan det synes om kun ca. 8 mill. av en refusjon på
ca. 12 mill. (basert på Sødermann AS sine tall) framkommer av budsjett/regnskap.
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Behandling:
Jann Atle Jensen (DEM) foreslo:

Saken oversendes til det ansvarlige utvalget, UFL, og formannskapet for oppfølging. Det bes om
at bruken av alle disse reduksjonsmidlene i perioden 2016-2018 blir redegjort for om sak i neste
kommunestyremøte. Jf.sak PS 118/18 m-fl. Kan det synes om kun ca. 8 mill. av en refusjon på
ca. 12 mill. (basert på Sødermann AS sine tall) framkommer av budsjett/regnskap.
Avstemming:
Jann Atle Jensen forslag:

Enstemmig.

FO 35/18 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) Umyndiggjøring av friske mennesker - Tolga-saken
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Interpellasjonen vedlegges møteboken.
Behandling:
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:

Interpellasjonen vedlegges møteboken.
Avstemming:
Stig Abrahamsens forslag:

Enstemmig.

FO 36/18 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader og
tildelinger i sykehjem og omsorgsbolig
Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen utsatt..
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