MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Digitalt møte via Zoom
30.04.2020
17:15 – 22:30

FRA SAKSNR:

PS 23/20
RS 8/20
FO 3/20

TIL SAKSNR:

PS 44/20
RS 21/20
FO 15/20

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35
Møteleder: Ordfører Siv Høgtun (H)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Siv Høgtun
Yngve Magnus Tvedt Fosse
Vidar Grønnevik Davidsen
Nina Jarlind
Cecilie Sørli
Malin Woll Skotnes
Daniel Dombrowski
Roald Steinseide
Rosalind Fosse
Stig Atle Abrahamsen
Arnt Erik Gangås
Miriam Haavik
Tore Christian Gjelsvik
Stine Soltvedt Jakobsen
Benjamin Jakobsen
Wiktor Wikan
Bård Espelid
Kristian Fossum
Masoomeh Atashfaraz
Johan Arild Johannessen
Osmund Kringstad
Arild Raftevoll
Kristin Ravnanger
Rafael Cobo Garrido
Sølvi Folkedal
Thomas Remme
Jann Atle Jensen
Trond Høgtun

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

Representerer
H
H
H
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP
FRP
AP
AP
AP
AP
AP
AL
AL
AL
AL
AL
V
KRF
SV
SV
MDG
FNB
FNB
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Oddvar Magne Juvik
Inge Abrahamsen
Kurt Johnny Hæggernæs
Ann-Christine Mikkelsen
Frode Larsen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

FNB
RØDT
PP
PP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Tom-Christer Nilsen
Medlem
Morten Georg Isaksen
Medlem

Representerer
H
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Martin Skotnes
Sonja Regina Ramsvik

Representerer
H
SP

Møtte for
Tom-Christer Nilsen
Morten Georg Isaksen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eystein Venneslan
Stabssjef Marit Rinnan
Skolesjef Anne-Merete Mærli Hellebø
Barnehagesjef Ann Iren Larsen
Konstituert teknisk sjef Åge Rosnes
Leder kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen
Leder kommunikasjon Dag Folkestad
Møtearrangør Marius Fevang Thorstensen
Fra politisk sekretariat
Leder administrative tjenester Anne June Iversen
Konsulent Marita R. Krossnes
Konsulent Kristin Ådlandsvik
Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 23/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 24/20

Godkjenning av protokoll

PS 25/20

Utsatt PS - Vestland Vannregionutvalg og
vannområdeutvalg 2019 - 2023

2019/6222

PS 26/20

Utsatt PS - BIR - Representant til
bedriftsforsamlingen

2019/3673

PS 27/20

Utsatt PS - Vilt og innlandsfiskeutvalg 2019 - 2023

2019/7505
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PS 28/20

Utsatt PS - Byggeskikkpris - Jury - Valg

2019/3674

PS 29/20

Valg av barn- og unges representant og
vararepresentant 2019 - 2023

2019/3580

PS 30/20

Valg av representanter til styret i Museum Vest

2020/759

PS 31/20

Bergen havn. Valg av representanter

2019/3675

PS 32/20

Stiftinga Kystkultur no! Valg av representant 20192023

2020/572

PS 33/20

Utsatt PS - Fritak fra politiske verv - Stine Porsvoll (V)

2019/7138

PS 34/20

Utsatt PS - Valg av varamedlem til formannskapet

2019/6644

PS 35/20

Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 505 Mjølkevikvarden, gbnr 38/24 m.fl. - Sluttbehandling

2018/7229

PS 36/20

Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 410 - Fureneset
sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Nytt vedtak

2015/1795

PS 37/20

Lovlighetskontroll - Byvekstavtale for Bergensområdet
2019-2029

2018/6248

PS 38/20

Lovlighetskontroll - Rådmannens forståelse av
vedtaket om budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023

2019/5686

PS 39/20

Ny behandling etter skriftlig møte Budsjettoppfølging - Sommerstengte barnehager

PS 40/20

Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager

PS 41/20

Innbyggerinitiativ - Nei til sommerstenging av de
kommunale barnehagene på Askøy

2019/736

PS 42/20

Utsatt PS - Plan 413 - Marikoven kai- og
næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling

2015/4132

PS 43/20

Utbygging Myrane - innløsning av boligeiendom gbnr
8/439

PS 44/20

MELDINGER

RS 8/20

Utsatt RS - Askøypakken kontaktutvalg - referat
04/2019

2016/2524

RS 9/20

Utsatt RS - Årsbrev fra Husbanken til ordførere og
rådmenn

2020/842

RS 10/20

Utsatt RS - Partsbrev - Sak fra kommunestyret Interpellasjon - Habilitetsforhold - Areal og samfunn
etter møte i kontrollutvalget 03.12.2019

2019/5843

RS 11/20

Utsatt RS - Askøy årsrapport og årsregnskap 2019

2020/571

RS 12/20

Utsatt RS - Gbnr 6/1201 - Redegjørelse innlevert
lovlighetskontroll

2018/3789

RS 13/20

Fylkesmannen i Vestland fastslår at valgene av UOL
og UTM i møtet den 29.10.2019 ble til på lovlig måte

2019/3506

RS 14/20

Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll politisk vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020
- 2023 - PS264/19

2019/5686

RS 15/20

Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll Administrativt vedtak - Budsjett 2020 og
økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19

2019/5686

2019/736
2013/9606

X

2018/8842
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RS 16/20

Plan 236 - Vedtak - Lovlighetskontroll Kommunestyrets vedtak i sak PS 167/19 er lovlig

2018/8300

RS 17/20

Innkalling til eiermøte Invest in Bergen og
Etablerersenteret

2016/5910

RS 18/20

Smittevernplan for Askøy kommune 2020-2024 siste utgave

2020/341

RS 19/20

Rullering av planstrategi - Norsk Friluftsliv

2016/1578

RS 20/20

Evakuer barna fra Moria

2020/483

RS 21/20

Evakuer borna frå Moria no

2020/483

FO 3/20

Utsatt FO - Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB)
- Salg og avhending av kommunale eiendommer

2020/905

FO 4/20

Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret
06.02.2020 - ihht kommuneloven § 11-2

2018/2277

FO 5/20

Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) Sommerstengte barnehager

2020/1928

FO 6/20

Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - BPA Brukerstyrt personlig assistanse

2020/1872

FO 7/20

Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Vigilo pesonvern og datasikkerthet

2020/1873

FO 8/20

Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) Informasjon om prøveresultater vann og status på
dispensasjon for rensing og avløp

2020/1963

FO 9/20

Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) Prinsipielle saker

2020/1966

FO 10/20

Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Bruk av
midlertidig ansettelser og innleie av
bemanningsforetak i Askøy kommune

2020/2001

FO 11/20

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i
reguleringsplaner og byggesaker - Likebehandling

2020/1927

FO 12/20

Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Nettleie i fra
Norgesnett

2020/1953

FO 13/20

Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av
flyktninger

2020/2542

FO 14/20

Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Krav til
kjønnsbalanse i undervalg til folkevalgt organ

2020/2909

FO 15/20

Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG)Naturmangfoldsplan

2020/3074
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PS 23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med følgende:

Bård Espelid (AL) foreslo:
RS 18/20 Særutskrift smittevernplan omgjøres til politisk sak og settes på sakslisten til
Formannskapet 05.05.20 og Kommunestyret 07.05.2020.
Bård Espelid (AL) hadde følgende innspill til PS 37/20 Lovlighetskontroll byvekstavtale
for Bergensområdet 2019-2029:
Viser til 2 innsendte lovlighetskontroller til PS 37/20. Askøylisten ber om at
lovlighetskontrollene behandles separat.
Enstemmig vedtatt
Inge Abrahamsen (Rødt) foreslo:
RS 20/20 og RS 21/20 Hjelp barna i Moria, omgjøres til politisk sak og behandles i dagens
møte.
Avstemming:

For 16 st. (1KrF,1V,5AP,2SV,1MDG,1Rødt,5AL)
Mot 19 st. (8H,4FrP,2SP,2PP,3FNB)

Forslaget falt - 1/3 av medlemmene stemte mot forslaget
Miriam Haavik (AP) foreslo:
PS 40/20 – Endringer i vedtekter for Askøy kommunes barnehager trekkes fra sakslisten.
Avstemming:

For 18 st. (5AP,5AL,3FNB,2SV,1MDG,1Rødt,1SP)
Mot 17 st. (8H,4FrP,1KrF,1SP,2PP,1V)

Vedtak:
PS 40/20 – Endringer i vedtekter for Askøy kommunes barnehager trekkes fra sakslisten
Rafael Cobo Garrido (SV) foreslo:
Svaret som fylkesmannen har gitt til klagene fra Kommunalt foreldreutvalg og FAU i
Strusshamn skole, inneholder relevante momenter for saken «GBNR 6/1201 - FLORVÅG BOLIGBYGGING - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON», behandlet i
kommunestyret som sak PS 170/19 og omtalt i saken PS 203/19. Derfor settes denne saken på
sakslisten til kommunestyremøtet 07.05.2020. Sakspapirene sendes til
kommunestyrerepresentantene så snart som mulig.
Avstemming:

For 19 st. (5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt,3FNB,1V,1SP)
Mot 16 st. (8H,4FrP,2PP,1SP,1KrF)

Vedtak:
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Svaret som fylkesmannen har gitt til klagene fra Kommunalt foreldreutvalg og FAU i
Strusshamn skole, inneholder relevante momenter for saken «GBNR 6/1201 - FLORVÅG BOLIGBYGGING - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON», behandlet i
kommunestyret som sak PS 170/19 og omtalt i saken PS 203/19. Derfor settes denne saken på
sakslisten til kommunestyremøtet 07.05.2020. Sakspapirene sendes til
kommunestyrerepresentantene så snart som mulig.
Roald Steinseide (FrP) foreslo:
RS 27/20, RS 28/20, RS 29/20, RS 30/20 og RS 31/20 omgjøres til politisk sak og behandles i
kommunestyret 07.05.2020
Avstemming:

For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)
Mot 17 st. (5AP,5AL,2SV,1MDG,1RØDT,3FNB)

Vedtak:
RS 27/20, RS 28/20, RS 29/20, RS 30/20 og RS 31/20 omgjøres til politisk sak og behandles i
kommunestyret 07.05.2020
Ordfører Siv Høgtun (H) foreslo:
Følgende interpellasjoner settes på sakslisten:
FO 5/20

Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) Sommerstengte barnehager

FO 6/20

Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - BPA Brukerstyrt personlig assistanse

FO 7/20

Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Vigilo personvern og datasikkerthet

FO 8/20

Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) Informasjon om prøveresultater vann og status på
dispensasjon for rensing og avløp

FO 9/20

Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) Prinsipielle saker

FO 10/20

Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Bruk av
midlertidig ansettelser og innleie av
bemanningsforetak i Askøy kommune

FO 11/20

Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i
reguleringsplaner og byggesaker - Likebehandling

FO 12/20

Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Nettleie i fra
Norgesnett

FO 13/20

Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av
flyktninger

FO 14/20

Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Krav til
kjønnsbalanse i undervalg til folkevalgt organ

FO 15/20

Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG)Naturmangfoldsplan
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Ordfører Siv Høgtun (H) orienterte kommunestyret om følgende:
 Møte med kommunalminister Nikolai Astrup
 Ordfører jobber med at kommunestyremøtene fremover kan avholdes som fysiske møter
 Kriseledelse Korona
 Oppfordrer til handle lokalt
 Ordfører orienterte om ordførermøtene i Vestland
 Møter med næringslivet og Askøy næringslivsforening
 KS møte helsedepartementet – webinar - tirsdag 05.05.20 kl 14-15. Oppfordrer
gruppeledere til å delta.
 Kransenedleggelse 8. og 17. mai på Herdla og Strusshamn
Rådmann Eystein Venneslan orienterte om status Korona

PS 24/20 Godkjenning av protokoll
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Protokoll fra 06.02.2020:

Godkjent med følgende rettelse.
Partitilhørighet til Inge Abrahamsen rettes til Rødt.
(protokollført med parti MDG)

PS 25/20 Utsatt PS - Vestland Vannregionutvalg og
vannområdeutvalg 2019 - 2023
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Følgende representanter velges som kontaktpersoner til Vestland vassregionutvalg og
vassområdeutvalg for perioden 2019 – 2023.
Politisk kontaktperson:
Leder UTM Vidar Grønnevik

Vara: Nestleder UTM Kristian Fossum

Administrativ kontaktperson:
Målfrid Eide

Vara: Diana Lauterbach Eidem
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Vara: Trude Bjørkaas

Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 14.01.2020:
Følgende representanter velges som kontaktpersoner til Vestland vassregionutvalg og
vassområdeutvalg for perioden 2019 – 2023.
Politisk kontaktperson:
Leder UTM Vidar Grønnevik

Vara: Nestleder UTM Kristian Fossum

Administrativ kontaktperson:
Målfrid Eide

Vara:

Behandling:

Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
FNB forslår følgende kandidat som medlem og varamedlem til Vestlandet vassregionutvalg og
vassområdeutvalg, 2019 - 2023:
Politisk kontaktperson:
Medlem
Oddvar Magne Juvik

Varamedlem
Randi Eliassen

Ordfører Siv Høgtun (H) foreslo:
Administrativ kontaktperson:
Målfrid Eide

Vara: Diana Lauterbac Eidem
Vara: Trude Bjørkaas

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 3 st. (3FNB)
Mot 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP
2PP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)

Innstillingen fra Valgnemnda:

For 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP
2PP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 3 st. (3FNB)

Ordfører Siv Høgtuns forslag:

Enstemmig
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PS 26/20 Utsatt PS - BIR - Representant til bedriftsforsamlingen
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Til bedriftsforsamlingen i BIR velges:
Medlem
1. Varaordfører Roald Steinseide

Varamedlem
1. Ordfører Siv Høgtun

Valgkomitè
Medlem

Varamedlem

1. Varaordfører Roald Steinseide

1. Ordfører Siv Høgtun

Innstilling fra Valgnemnda 14.01.2020:

Til bedriftsforsamlingen i BIR velges:
Medlem
1. Varaordfører Roald Steinseide

Varamedlem
1. Ordfører Siv Høgtun

Valgkomitè
Medlem

Varamedlem

1. Varaordfører Roald Steinseide

1. Ordfører Siv Høgtun

Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:
FNB forslår følgende kandidat som medlem og varamedlem til BIR Bedriftsforsamling og
valgkomité, 2019 – 2023 velges:
Bedriftsforsamlingen:
Medlem
Randi Eliassen

Varamedlem
Oddvar Magne Juvik

Valgkomité
Medlem
Trond Høgtun

Varamedlem
Linda-Iren Sedahl-Engelsen

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 3 st. (3FNB)
Mot 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP
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2PP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Innstillingen fra Valgnemnda:

For 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP
2PP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 3 st. (3FNB)

PS 27/20 Utsatt PS - Vilt og innlandsfiskeutvalg 2019 - 2023
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Medlemmer og varamedlemmer til vilt og innlandsfiskeutvalget for perioden 2019-2023:
Medlemmer
1
Jonas Bratli (H)
2
Randi Eliassen FNB)
3
Marion Olsen
4
Øystein Holmelid (AP)
5
Terje Haugland (H)

Varamedlemmer
1
Sonja Ramsvik (SP)
2
Kristian Fossum (AL)
3
Richard Fromreide
4
Nina Osberg Fauskanger (AP)
5
Fred Helge Kristoffersen

Leder: Jonas Bratli (H)
Nestleder: Randi Eliassen (FNB)

Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 14.01.2020:

Valg utstår til K. Innkommet forslag til representanter følger saken.
Oddvar Magne Juvik (FNB) foreslo:

Medlem
Oddvar Magne Juvik

Varamedlem
Magnar Bertin Stien

Behandling:
Valg av representanter til Vilt og innlandsfiskeutvalget 2019-22023 ble gjennomføres som
avtalevalg.

Avstemming avtalevalg:

Enstemmig

Yngve Fosse (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP PP, SP, KrF og V:
Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til vilt og
innlandsfiskeutvalget for perioden 2019-2023:
Medlemmer
1
Jonas Bratli (H)
2
Randi Eliassen FNB)
3
Marion Olsen

Varamedlemmer
1
Sonja Ramsvik (SP)
2
Kristian Fossum (AL)
3
Richard Fromreide
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4
5

Øystein Holmelid (AP)
Terje Haugland (H)

4
5

Nina Osberg Fauskanger (AP)
Fred Helge Kristoffersen

Leder: Jonas Bratli (H)
Nestleder: Randi Eliassen (FNB)

Avstemming:
Fellesforslag fra H,FrP,KrF,V,SP og PP
medlemmer og varamedlemmer:
Leder:
Nestleder:

Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

PS 28/20 Utsatt PS - Byggeskikkpris - Jury - Valg
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

1. Utdeling av byggeskikkpris avvikles. Utvalgene ber om å få en melding med
gjennomgang av alle priser og medlemskap som Askøy kommune er tilsluttet opp til
vurdering.
Innstilling/vedtak fra UTM 05.12.2019:

1. Utdeling av byggeskikkpris avvikles. Utvalgene ber om å få en melding med
gjennomgang av alle priser og medlemskap som Askøy kommune er tilsluttet opp til
vurdering.
Saken oversendes Kommunestyret til endelig behandling
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Valgt fra Utvalg for oppvekst
1.
2.
Valgt fra Utvalg for teknikk og miljø:
1.
2.
3.
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Behandling:
Arild Raftevoll (V) fremmet innstillingen fra UTM pkt. 1:

2. Utdeling av byggeskikkpris avvikles. Utvalgene ber om å få en melding med
gjennomgang av alle priser og medlemskap som Askøy kommune er tilsluttet opp til
vurdering.
Kristian Fossum (AL) fremmet følgende forslag:

Byggeskikkprisen opprettholdes:
Valgt fra Utvalg for oppvekst og levekår for 2019-2023
1.Eirin-Helen Engelsen Ulvenes (FNB)
2.Wiktor Wikan (AP

Avstemming:
Arild Raftevolls forslag:

For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)
Mot 16 st. (5AL,5AP,1SV,1MDG,1Rødt,3FNB)

Kristian Fossums forslag
ble ikke stemt over – forslaget falt
Thomas Remme (MDG) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel:
Denne prisen ønsker vi å beholde - den belønner og løfter frem de som tar gode valg. Deriblant god og
effektiv bruk av energi og materialer.
De bygg som reises skal helst stå i mange år, og da vil de sette sitt preg på Askøy og øyens innbyggere i
generasjoner. Det er derfor viktig at de er utformet på en god måte.
Hvis prisen avvikles mister vi en mulighet til å påvirke og belønne gode bygg.

PS 29/20 Valg av barn- og unges representant og
vararepresentant 2019 - 2023
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
1. Askøy kommune viderefører ordningen med at kommunestyret utpeker en etatssjef eller
annen tjenestemann som skal ivareta barn og unges interesser når et fast utvalg
utarbeider og behandler forslag til planer.
2. Som barn og unges representant for perioden 2019 – 2023 utpekes følgende:
1

Representant
Lisbeth Marie Aasebø

2

Vararepresentant
Bjørn Tore Bystrøm
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Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 11.02.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
1. Askøy kommune viderefører ordningen med at kommunestyret utpeker en etatssjef eller
annen tjenestemann som skal ivareta barn og unges interesser når et fast utvalg
utarbeider og behandler forslag til planer.
2. Som barn og unges representant for perioden 2019 – 2023 utpekes følgende:
1

Representant
Lisbeth Marie Aasebø

Vararepresentant
Bjørn Tore Bystrøm

2

Behandling:

Avstemming:
Innstillingen fra Valgnemnda:

Enstemmig

PS 30/20 Valg av representanter til styret i Museum Vest
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Kommunens representant til styret i Museum Vest:
Representant
1 Frode Larsen (SP)

Vararepresentant
1 Kurt Hæggernæs (PP)

Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 11.02.2020:

Valg av representanter utstår til K
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Som kommunens representant til styret i Museum Vest velges følgende:
Representant
1

Vararepresentant
1

Behandling:
Yngve Fosse (H) foreslo:
Som kommunens representant til styret i Museum Vest velges følgende:
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Representant
1 Frode Larsen (SP)

Vararepresentant
1 Kurt Hæggernæs (PP)

Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
FNB forslår følgende kandidat som medlem og varamedlem til styret:
Medlem
Oddvar Magne Juvik (FNB)

Varamedlem
Ranveig Skjønborg (FNB)

Miriam Haavik (AP) foreslo:
Som kommunens vararepresentant til styret i Museum Vest velges følgende:
1

Vararepresentant
Wiktor Wikan

Avstemming:
Yngve Fosses forslag medlem:

For 24 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,5AP,1SV)
Mot 11 st. (5AL,3FNB,1MDG,1Rødt,1SV)

Yngve Fosses forslag varamedlem:

For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP)
Mot 17 st. (5AP,5AL,3FNB,1MDG,1Rødt,2SV)

Jann Atle Jensens forslag medlem:

For 12 st. (3FNB,5AL,1MDG,1Rødt,2SV)
Mot 23 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AL)

Jann Atle Jensens forslag varamedlem:

For 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Mot 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AL,2SV,1Rødt)

Miriam Haaviks forslag varamedlem:

For 17 st. (5AP,5AL,3FNB,1MDG,1Rødt,2SV)
Mot 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP)

PS 31/20 Bergen havn. Valg av representanter
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Kandidater til Havnestyret og Valgkomiteen for perioden 2020-2024:
Representant fra Askøy kommune til Havnestyret:
Medlem:
1. Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Varamedlem, personlig:
1. Ordfører Siv Høgtun (H)

Forslag til representant fra Askøy kommune til Valgkomiteen:
Medlem:

Varamedlem, personlig:
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1.

Ordfører Siv Høgtun (H)

1. Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
Oversendelsesforslaget har følgende ordlyd:
Da Askøy kommune har svært liten aksjepost i BOH og ut fra dette svært liten innvirkning 5%,
fremmes det en sak fra rådmannen som må belyse hvilke fordeler/ grunnlag Askøy har ved dette
eierskapet.
Kommunestyret henviser til at det nå har vært kommunesammenslåing, noe som gjør at enkelte
kommuner har styrket sitt eierskap. Kommunestyret har merket seg at disse kommunene
tidligere signaliserte med at de ikke ville gå inn i et nytt AS, men etter opprettelsen har styrket
sitt eierskap betydelig.

Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 11.02.2020:

Valg av representanter utstår til K
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken forelegges kommunestyret for valg.
For perioden 2020-2024 velges følgende kandidater til Havnestyret og Valgkomiteen:
Forslag til representant fra Askøy kommune til Havnestyret:
Medlem:
1.

Varamedlem, personlig:
1.

Forslag til representant fra Askøy kommune til Valgkomiteen:
Medlem:
1.

Varamedlem, personlig:
1.

Behandling:

Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
FNB forslår følgende kandidat som medlem og varamedlem til Havnestyret:
Medlem
Oddvar Magne Juvik (FNB)

Varamedlem
Trond Høgtun (FNB)
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FNB forslår følgende representant fra Askøy kommune til Valgkomitéen:
Medlem
Randi Eliassen (FNB)

Varamedlem, personlig
Ranveig Skjønborg (FNB)

Yngve Fosse (H) foreslo følgende representanter:
For perioden 2020-2024 velges følgende kandidater til Havnestyret og Valgkomiteen:
Forslag til representant fra Askøy kommune til Havnestyret:
Medlem:
1. Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Varamedlem, personlig:
1. Ordfører Siv Høgtun (H)

Forslag til representant fra Askøy kommune til Valgkomiteen:
Medlem:
1. Ordfører Siv Høgtun (H)

Varamedlem, personlig:
1. Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Roald Steinseide (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen:
Da Askøy kommune har svært liten aksjepost i BOH og ut fra dette svært liten innvirkning 5%,
fremmes det en sak fra rådmannen som må belyse hvilke fordeler/ grunnlag Askøy har ved dette
eierskapet.
Kommunestyret henviser til at det nå har vært kommunesammenslåing, noe som gjør at enkelte
kommuner har styrket sitt eierskap. Kommunestyret har merket seg at disse kommunene
tidligere signaliserte med at de ikke ville gå inn i et nytt AS, men etter opprettelsen har styrket
sitt eierskap betydelig.

Avstemming:
Jann Atle Jensen forslag medlem Havnestyret:

For 3 st. (3FNB)
Mot 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP
5AP,5AL,2SV,1MDG,1Rødt)

Jann Atle Jensens forslag varamedl. Havnestyret:

For 7 st. (3AL,3FNB,1MDG)
Mot 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2AL,2SV,1Rødt)

Jan Atle Jensens forslag medlem valgkomite:

For 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Mot 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2SV,1Rødt)

Jann Atle Jensens forslag varamedl. valgkomite

For 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Mot 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2SV,1Rødt)

Yngve Fosses forslag medlem Havnestyret:

For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
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5AP,2SV,1Rødt)

Mot 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Yngve Fosses forslag varamedl. Havnestyret:

For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2SV,1Rødt)

Mot 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Yngve Fosses forslag medlem valgkomite:

For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2SV,1Rødt)

Mot 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Yngve Fosses forslag varamedl. valgkomite:

For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,2SV,1Rødt)

Mot 9 st. (3FNB,5AL,1MDG)
Roald Steinseides oversendelsesforslag til
rådmannen:

For 24 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,
5AP,1Rødt)
Mot 11 st. (3FNB,5AL,1MNG,2SV)

PS 32/20 Stiftinga Kystkultur no! Valg av representant 20192023
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Følgende er valgt som kommunens representant til Stiftinga kystkultur no
Representant
1
Ordfører Siv Høgtun (H)

Vararepresentant
1
Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 11.02.2020:

Valg av representanter utstår til K.
Formannskapet ber om et notat med svar på følgende:
-

Må Askøy kommune ha representanter til Stiftinga Kystkultur no?
I forrige periode var medlem og varamedlem valgt inn fra administrasjonen. Hva er
bakgrunnen til det?
Betaler Askøy kommune medlemsavgift? Eventuelt hvor mye?

Notatet følger saken frem til K.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Som kommunens representant til Stiftinga kystkultur no! velges følgende:
Representant
1

Vararepresentant
1
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Behandling:

Yngve Fosse (H) fremmet følgende forslag:
Som kommunens representant til Stiftinga kystkultur no! velges følgende:
Representant
1
Ordfører Siv Høgtun (H)

Vararepresentant
1
Varaordfører Roald Steinseide (FrP)

Avstemming:
Yngve Fosses forslag til representant:
Yngve Fosses forslag til vararepresentant:

Enstemmig
Enstemmig

PS 33/20 Utsatt PS - Fritak fra politiske verv - Stine Porsvoll (V)
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
1.
2.

Stine Porsvoll (V) fritas fra sine politiske verv i Askøy kommune.
Ved registrert tilbakeflytting til Askøy kommune innen to år eller mindre skal Stine
Porsvoll gjeninntre i vervene

2. vara til utvalg for teknikk og miljø, liste A: Marit Helen Leirheim
Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 14.01.2020:
1.
2.

Stine Porsvoll (V) fritas fra sine politiske verv i Askøy kommune.
Ved registrert tilbakeflytting til Askøy kommune innen to år eller mindre skal Stine
Porsvoll gjeninntre i vervene

Valg av 2. vara til utvalg for teknikk og miljø, liste A utstår til K

Behandling:
Arild Raftevoll (V) foreslo:
Som 2. vara til utvalg for teknikk og miljø, liste A velges: Marit Helen Leirheim
Avstemming:
Innstilling og valg av 2.vara:

Enstemmig

PS 34/20 Utsatt PS - Valg av varamedlem til formannskapet
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Nytt varamedlem til formannskapet/valgnemnda: Morten Isaksen (SP)
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Innstilling/vedtak fra Valgnemnda 14.01.2020:

Nytt varamedlem til formannskapet/valgnemnda: Morten Isaksen (SP)

Behandling:

Avstemming:
Innstillingen fra valgnemnda:

Enstemmig

PS 35/20 Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 505 Mjølkevikvarden, gbnr 38/24 m.fl. - Sluttbehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
Kommunestyret tar lovlighetskontrollen i kommunestyresak sak PS 267/19 til følge og
opphever kommunen sin egengodkjenning av «Plan 505 – Mjølkevikvarden, gbnr. 38/24 m.fl.).
Planen kan fremmes på nytt når problemstillingene knyttet til transport med kjøretøy lengre
enn 19,5 m er utredet og løst.

Yngve Fosse (H) foreslo:
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:
Yngve Fosses forslag:

For 3 st. (3FNB)
For 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP
5AP,5AL,2SV,1MDG,1Rødt)

PS 36/20 Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 410 - Fureneset
sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Nytt vedtak
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Behandling:
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Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:
Lovlighetsklagen tas til følge og vedtak i kommunestyresak PS 241/19 (Plan 410 Fureneset Sør)
i Askøy kommune den 28.11.2019 oppheves.
Det vises her spesielt til dommen i en tilsvarende sak i Brånåsdalen i Skedsmo/Lillestrøm
kommune, som var avsagt slutten av desember 2019, som er en ekstra begrunnelse for å
oppheve Plan 410.
….

https://www.nrk.no/osloogviken/huseiere-pa-soppeldynge-vant-saken-mot-kommunen1.14832583

Huseiere på søppeldynge vant saken mot kommunen
Publisert 20. des. 2019 kl. 14:30 Oppdatert 21. des. 2019 kl. 16:41

Kommunen er dømt til å betale over 34 millioner kroner i erstatning til beboerne ved
søppeldeponiet i Skedsmo.
Yngve Fosse (H) foreslo:
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:
Yngve Fosses forslag:

For 17 st. (3FNB,5AL,5AP,1MDG,1Rødt,2SV)
For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)

PS 37/20 Lovlighetskontroll - Byvekstavtale for Bergensområdet
2019-2029
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak lovlighetskontroll 1:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken
Vedtak lovlighetskontroll 2:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.

Behandling av lovlighetskontroll 1 - fra Askøylisten:
Bård Espelid (AL) foreslo:

Kommunestyret tar kravet om lovlighetskontroll til følge. Sak PS 3/20 tas opp til ny behandling
i kommunestyret.
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Yngve Fosse (H) foreslo:
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Avstemming:
Bård Espelids forslag:
Yngve Fosses forslag:

For 9 st. (5AL,3FNB,1Rødt)
For 26 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AP,2SV,1MDG)

--Behandling av lovlighetskontroll 2 – fra FNB:
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
Lovlighetsklagen på vedtak i PS 3/20 «Byvekstavtale for Bergensområdet 2019 – 2029»,
06.02.2020, fra FNB (lovlighetsklage innlevert 27.02) tas til følge og vedtaket oppheves. Askøy
kommune tilslutter seg ikke Byvekstavtalen for Bergensområdet 2019 – 2029.

Yngve Fosse (H) foreslo:
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:
Yngve Fosses forslag:

For 11 st. (5AL,3FNB,1Rødt,2SP)
For 24 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,
5AP,2SV,1MDG)

Arnt Erik Gangås (FrP) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel:

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at Byvekstavtalen er uheldig for utviklingen av
utkantene i Askøy og stemte mot avtalen av den grunn.
Fremskrittspartiet er også av den oppfatning at avtalen griper sterkt inn i lokaldemokratiet og
ikke er i samsvar med regionreformen.
Fremskrittspartiet er fortsatt av den oppfatning.
Når vi ikke kan støtte en lovlighetskontroll så begrunnes det med at saken har vært belyst og
vedtak fattet ved demokratisk debatt og avstemming i kommunestyret. At Fremskrittspartiet har
tapt en sak gir ikke grunnlag for å støtte lovlighetskontrollen.

PS 38/20 Lovlighetskontroll - Rådmannens forståelse av
vedtaket om budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
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Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
Kommunestyret tar lovlighetskontrollen i kommunestyresak sak PS 22/20 til følge og opphever
kommunestyret sitt vedtak i saken.
Rådmannen må forholde seg til ordlyden i K-sak PS 264/19 (vedtatt 12.12.2019, Budsjett 2020),
slik det framkommer i vedtaket.
Yngve Fosse (H) foreslo:

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i saken.
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:
Yngve Fosses forslag:

For 17 st. (3FNB,5AP,5AL,2SV,1MDG,1Rødt)
For 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)

PS 39/20 Ny behandling etter skriftlig møte - Budsjettoppfølging
- Sommerstengte barnehager
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Det blir ingen sommerstenging av kommunale barnehager i 2020.
Kostnadene dekkes via disposisjonsfondet.

Vedtak fra Kommunestyret 03.04.2020:
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken behandles på nytt i ordinært kommunestyremøte
30.04.2020 (fjernmøte)

Behandling:
Bård Espelid (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL, AP, FNB, MDG og Rødt:

Kommunestyrets vedtak i sak PS 6/20 oppheves fordi kommunestyret ikke ønsker at de
kommunale barnehagene skal være sommerstengt i 2020. Bortfallet av den budsjetterte
innsparingen som sommerstengte barnehager ville gi i 2020, dekkes over kommunens
disposisjonsfond.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Det blir ingen sommerstenging av kommunale barnehager i 2020.
Kostnadene dekkes via disposisjonsfondet.
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Avstemming:
Fellesforslag fra AL,AP,FNB,MDG
og Rødt:
Stig Abrahamsens forslag:

For 17 st. (5AL,5AP,3FNB,1MDG,1Rødt,2SV)
For 18 st. (8H, 4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)

PS 40/20 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Under behandling av PS 23/20 godkjenning av innkalling og saksliste ble PS 40/20 Endring i
vedtekter for Askøy kommunes barnehager trukket fra sakslisten

PS 41/20 Innbyggerinitiativ - Nei til sommerstenging av de
kommunale barnehagene på Askøy
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Saken tas til orientering.
Innstilling/vedtak fra UOL 05.03.2020

Saken tas til orientering.

Behandling:

Avstemming:
Innstillingen fra UOL:

Enstemmig
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PS 42/20 Utsatt PS - Plan 413 - Marikoven kai- og
næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:

Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. vedtas i samsvar med plan og
bygningsloven paragraf 12 -12 med følgende plandokument og følgende tilleggspunkter.
- Plankart datert 05.01.18, sist revidert 03.10.19
- Planbestemmelser, datert 06.11.18, sist revidert 03.10.19
1. All forurensing som hører til eiendom, både på land og i sjø må fjernes. Før tiltak
utføres, må området der tiltaket skal utføres, være ryddet for forurensning. Denne
opprydningen må være godkjent av Fylkesmannen i Vestland.
2. Det må ikke drives aktivitet som er til sjenanse for naboer, vedrørende støy på søndager
og helligdager. Det må iverksettes tiltak slik at alle boenheter har egnet uteareal som er
stille på alle sider alle dager.
3. Det må ikke drives støyende aktiviteter før kl. 7 om morgningen og må avsluttes innen
Kl. 19 om kvelden. Dette også i anleggstiden.
4. Det skal være anlagt landstrøm for skipstrafikk. Denne skal brukes når skip leggs til kai
og må være på plass før anlegget tas i bruk.

Innstilling/vedtak fra UTM 05.12.2020:
Innkomne merknader og uttaler gir grunnlag for endringer i planforslaget. Endringene er gjort
for å imøtekomme innkomne uttaler og nabomerknader i høringsperioden, og ansees derfor til
å være til gunst for høringsinstanser og merknad stillere. Endringene betinger derfor ikke ny
utleggelse til offentlig ettersyn og høring.
Utvalg for teknikk og miljø anbefaler ovenfor kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Plan 413 – Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl., vedtas i samsvar med planog bygningslovens § 12- 12 med følgende plandokument:
•
•

Plankart, datert 05.01.18, sist revidert 03.10.19
Planbestemmelser, datert 06.11.18, sist revidert 03.10.19

Behandling:
Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet følgende forslag:

Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. vedtas i samsvar med plan og
bygningsloven paragraf 12 -12 med følgende plandokument og følgende tilleggspunkter.
- Plankart datert 05.01.18, sist revidert 03.10.19
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- Planbestemmelser, datert 06.11.18, sist revidert 03.10.19
1. All forurensing som hører til eiendom, både på land og i sjø må fjernes. Før tiltak
utføres, må området der tiltaket skal utføres, være ryddet for forurensning. Denne
opprydningen må være godkjent av Fylkesmannen i Vestland.
2. Det må ikke drives aktivitet som er til sjenanse for naboer, vedrørende støy på søndager
og helligdager. Det må iverksettes tiltak slik at alle boenheter har egnet uteareal som er
stille på alle sider alle dager.
3. Eventuelle eiendommer som tilhører andre eiere, og som er lagt inn i planen må tas ut,
om det ikke foreligger godkjennelse fra eier.
4. Det må ikke drives støyende aktiviteter før kl. 7 om morgningen og må avsluttes innen
Kl. 19 om kvelden. Dette også i anleggstiden.
5. Det skal være anlagt landstrøm for skipstrafikk. Denne skal brukes når skip leggs til kai
og må være på plass før anlegget tas i bruk.
Kristian Fossum (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL og AP:
Det gjennomføres følgende endringer i planbestemmelsene:
1. Endringer i pkt 1.8.2.:
Driftstid:
Drift, planering og uttak av masser tillates på virkedager mellom kl. 07 – 17.
Boring, sprenging og knusing tillates på virkedager mellom kl. 07 - 17.
For opparbeiding av kai er det tillatt spunting og dypkomprimering av masser på
virkedager mellom kl. 07-17.
2. Pkt. 1.8.2. Tilleggssetning i Støy i driftsfasen og i Skipsanløp og industriell
virksomhet:
Støyrapport skal evaluere lydrefleksjon fra geologiske formasjoner mot Marikovneset.
Støyanalyser skal anta at vannflaten er hard (total reflekterende).
3. Nytt pkt. 1.8.3.:
Tiltak i sjø etter forurensningsloven koordineres med planlagte tiltak for miljøsanering i
Skiftesvik. Alle forurensningskilder på land må saneres før det blir foretatt utfylling i sjø.
4. Nytt pkt. 2.1.0:
Før det gis tillatelse til anleggsstart innenfor planområdet må vegen til Marikoven være
ferdig opparbeidet i henhold til plan 278.
5. Pkt. 2.1.5 fjernes.
6. Pkt. 2.1.0 – 2.1.4 gis ny nummerering pkt. 2.1.1. - 2.1.5.
7. Pkt. 6.2.1 – pkt. 6.2.5 fjernes.
8. Det innarbeides et rekkefølgekrav om at det ikke gis tillatelse til anleggsstart innenfor
planområdet før avløpet fra området kan føres til et renseanlegg som tilfredsstiller
gjeldende utslippstillatelser.
Det gjennomføres følgende endringer i plankart, illustrasjonsplan:
1. Planområdet VS fjernes.
2. Maks byggehøyde på bygg 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10 settes til k+18.0
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Planen sendes tilbake til rådmannen for oppdatering av plankart og planbestemmelser. Plankart,
planbestemmelser og planbeskrivelse påføres revisjonsdato lik møtedato i K.
Plan 413 tas deretter opp til ny behandling i UTM for sluttbehandling og vedtak i
Kommunestyret i samsvar med Plan- og bygningsloven §12-12.
Thomas Remme (MDG) fremmet følgende forslag:
“Planforslaget slik det foreligger avvises.
Kommunestyret er urolig for så nær sammenblanding av bolig og industri som det her legges
opp til og er av den oppfatning at industriområdet bør nedskaleres.
Kommunestyret er av den oppfatning at hensynssoner mellom bolig og industri er for begrenset.
Kommunestyret vil også påpeke at grønne områder må ivaretas innenfor selskapets egen
eiendom og ikke belastes naboer.
Kommunestyret vil presisere at all forurensning der tiltak skal utføres må være ryddet opp i før
eventuell igangsettelse.
Kommunestyret vil også henvise til SVV sine merknader vedrørende FV 213 og
rekkefølgekrav.”
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:
Planforslaget har vesentlige mangler og avvises derfor. Blant manglene framheves spesielt:
1. Det framgår ikke av saksframlegget, ROS-analysen, støyvurderingen eller andre vedlegg
gir et klart svar på hvilken permanent aktivitet som planlegges på planområdet, utover
«industri, næring og småbåthavn».
ROS-analysen, andre vurderinger og de andre saksvedleggene til planframlegget må i
tillegg til den planlagte bygg- og anleggsvirksomheten, ta utgangspunkt i planlagt
permanent virksomhet i planområdet, eller sannsynlig drift i området. Mtp. de store
planlagte investeringene som skisseres, så må tiltakshaver ha en relativt klar formening
om hvilken aktivitet anlegget planlegges for.
Analysene og vurderingene må fullt ut hensynta de mulige aktivitetene som kan tenkes å
bli aktuelle i planområdet. Nødvendige bindende restriksjoner i planområdet, av hensyn
til sikkerhet, naboer, natur og miljø (inkludert forurensing, eksisterende og ny), må også
klar framgå av planen.
2. I vedlegget «Risikovurdering for eksisterende og fremtidig forurensing på gnr./bnr.
12/125, Marikoven», framgår det i punkt 1.3 at det under noen av bygningene og kaiene,
på sjøbunnen og i deler av bygningsmassen, inkludert produksjonshall og tanker, er
betydelig forurensing. Det må legges som en forutsetning og rekkefølgekrav i planen at
alle forurensingskilder på land må saneres (helt fjernes) før det blir foretatt arbeider,
inkludert fylling, i sjø. Dette vil blant annet trolig medføre at bygninger må fjernes før
anleggsarbeider kan utføres, og at en fullstendig tiltaksplan for miljøsanering av tomten
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må vedlegges planforslaget.
3. I punkt 2.1.6 påvises det at det bla. er høye verdier av PAH og TBT i
sjøbunnssedimentene ved anlegget. Det hevdes at dette ikke kan relateres til aktiviteten
på eiendommen.
Det er ikke usannsynlig at PAH forurensing på sjøbunnen kan relateres til utslippene fra
den nedlagte tjærefabrikken på Skiftsvik, hvor det nå planlegges tiltak for miljøsanering
på land og på sjøbunn, i regi av bla. Fylkesmannen i Vestland.
Tiltak på sjø i Marikoven må sees i sammenheng med planlagte tiltak i Skiftesvik og
samordnes med disse.
Alternativ med mudring av forurensede sedimenter skal utredes på lik linje med
tildekningsalternativet, før ev. tillatelse til fylling i sjø gis i et planvedtak. Erfaringsdata
fra tilsvarende prosjekter skal framlegges som dokumentasjon.
4. Det bes også om at rådmannen lager en utredning som beskriver ansvarsforholdene for
eksisterende påvist forurensing, slik at tidligere eier(-e) blir holdt ansvarlig for å om
mulig delta i opprydningen, jf. «Hempel-saken» i Florvåg.
5. Uttale fra nettleverandør, NVE og havnemyndigheter vedrørende framføring kraft til det
i planforslaget omtalte landstrømanlegget må innhentes. Det må også vises hvordan
kraftkabler skal føres fram til planområdet, og hvilke konsekvenser dette vil gi utenfor
planområdet.
6. Småbåthavn fjernes i fra planområdet i sin helhet.
7. Det framlegges dokumentasjon for at alle privatrettslige tvister innenfor/i tilknytning til
planområdet er løst før plansaken behandles på nytt, slik at ekspropriasjoner og rettslige
tvister i etterkant unngås.
Dersom forholdene nevnt ovenfor rettes opp, kan planen fremmes på ny.
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 11 st. (3FBN,4AL,1MDG,1Rødt,2SV)
Mot 24 st.(8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,
5AP,1AL)

Thomas Remmes forslag:

For 7 st. (1MDG,3FNB,1Rødt,2SV)
Mot 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP)

Fellesforslag fra AL og AP:

For 17 st. (5AL,5AP,3FNB,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 18 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP)

Arnt Erik Gangås innledning
og forslag pkt. 1:

Arnt Erik Gangås pkt. 2:

For 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP)
Mot 7 st. (3FNB,1MDG,1Rødt,2SV)
For 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP)
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Mot 7 st. (3FNB,1MDG,1Rødt,2SV)
Arnt Erik Gangås pkt. 3:

For 12 st. (5AL,3FNB,4FrP)
Mot 23 st. (5AP,8H,1KrF,1MDG,2PP,
1Rødt,2SP,2SV,1V)

Arnt Erik Gangås pkt. 4:

For 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP)
Mot 7 st. (3FNB,1MDG,2SV,1Rødt)

Arnt Erik Gangås pkt. 5:

For 28 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP)
Mot 7 st. (3FNB,1MDG,2SV,1Rødt)

Inge Abrahamsen (Rødt) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel/stemme
forklaring fra Rødt, MDG og SV:

I sak PS 4220 - Plan 413 Marikoven la FrP frem et forslag som bestod av et avsnitt og fem
punkt.
Slik forslaget lød og avstemming ble lagt opp, var det ikke mulig å stemme for et enkeltpunkt
uten å samtidig stemme for det innledende avsnitt i forslaget, som innebar å stemme for en plan
som etter vår mening ikke er til gode for innbyggerne i Marikoven.
Dette er årsaken til at vi stemte nei til punkt med tilsynelatende gunstig innhold, fordi det
samtidig åpnet for en plan med omfang og utforming som vi ikke kan støtte.
Vi er altså ikke mot å rydde forurensning, begrense støy eller andre krav til gunst for de som bor
i bygden.
Vårt primærstandpunkt var å avvise planen. Da det falt valgte vi forøvrig også å stemme
sekundært for et mindre inngripende forslag enn rådmannens forslag, fremmet av AP og AL.
Det gjorde vi for å sikre at rådmannens forslag ikke skulle få flertall.

Jann Atle Jensen (FNB) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel:

Protokolltilførsel - Stemmeforklaring:
I sak PS 42/20 - Plan 413 Marikoven la FrP frem et (nytt) forslag som bestod av et avsnitt
(innledningen) og fem nummererte punkt.
Slik avstemming ble lagt opp, var det ikke i følge ordfører ikke mulig å stemme for et
enkeltpunkt, uten samtidig også å stemme for det innledende avsnitt i forslaget. Hun gjentok i
fire av fem punkt (ikke på punkt 3) at dersom man stemte for punktet, så stemte man også på det
innledende avsnittet. Og det innebar da å stemme for en plan som etter vår mening ikke er
gunstig for innbyggerne i Marikoven. FNB stemte for punkt 3, der dette med innledningen ikke
var nevnt av ordfører, under avstemmingen, da vi var enig i at andres sin eiendom (enn
tiltakshaver) ikke skulle inkluderes i planen. Men ut i fra ordfører sin stemmeforklaring, før
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avstemming, skulle dette også i utgangspunktet gjelde dette punktet. Men i at det ikke ble nevnt
under punkt 3, så stemte vi for dette punktet.
Dette med innledningen er årsaken til at vi stemte nei til de fleste punkt med tilsynelatende
gunstig innhold for innbyggere og miljø, fordi det samtidig åpnet for en plan med omfang og
utforming som vi ikke kan støtte.
Vi er altså ikke mot å rydde forurensing, begrense støy, og/eller andre krav til gunst for de som
bor i bygden og samfunnet ellers.
Siden det innledende avsnittet (vedtak av selve planen) særskilt ikke ble stemt over, kan det
stilles spørsmål om dette punktet i det hele tatt ble vedtatt, særlig sett i lys av at det også ble
nedstemt, da punkt 3 ikke ble vedtatt under avstemningen, og det antas at innledningen også
skulle være inkludert i dette punktet. Det innledende avsnittet er da altså trolig både vedtatt og
avvist under samme avstemning, og da kan det ikke være vedtatt. Således kan avstemningen
tolkes som at alle forslag om vedtak av planen er nedstemt.
Det kan også påpekes at de fire punktene medfører så store endringer av planen, at det uansett er
et krav om at dette legges ut til ny høring før nytt planvedtak kan gjøres.

PS 43/20 Utbygging Myrane - innløsning av boligeiendom gbnr
8/439
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Fremforhandlede prinsipper i saken om innløsning av boligeiendom gbnr 8/439 legges til
grunn for endelig avtale.
Rådmannen får fullmakt til å inngå endelig fremforhandlet avtale

Vedtaket er offentlig etter behandling i K

Innstilling fra F 28.04.2020 (i samsvar med rådmannens innstilling):
Fremforhandlede prinsipper i saken om innløsning av boligeiendom gbnr 8/439 legges til
grunn for endelig avtale.
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Rådmannen får fullmakt til å inngå endelig fremforhandlet avtale

Behandling:

Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet:

Enstemmig

PS 44/20 MELDINGER
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Vedtak:
Det ble ikke tid til å behandle meldingen innenfor tidsrammen til møtet.
Meldingene ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 3/20 Utsatt FO - Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB) Salg og avhending av kommunale eiendommer
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 4/20 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret
06.02.2020 - ihht kommuneloven § 11-2
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020

Følgende spørsmål ble innlevert i Kommunestyret 06.02.2020:
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Kristian Fossum (AL) stilte følgende spørsmål:

Under møtebehandling i kommunestyret 27.06.2019 ble PS 93/19 Askøy kommunes
delegasjonsreglement – reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2019 – 2023
behandlet. Pkt. 6 i vedtaket som ble fattet lyder: «Rådmannen utarbeider administrativt
delegasjonsreglement for å klargjøre hvordan rådmannen forvalter sitt delegerte mandat». Kan
ordfører orientere om status på gjennomføringen av dette vedtaket?

Ordfører svarte muntlig på spørsmålet

FO 5/20 Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) Sommerstengte barnehager
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 6/20 Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - BPA Brukerstyrt personlig assistanse
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 7/20 Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Vigilo pesonvern og datasikkerthet
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.
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FO 8/20 Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Informasjon
om prøveresultater vann og status på dispensasjon for rensing
og avløp
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 9/20 Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) Prinsipielle saker
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 10/20 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Bruk av
midlertidig ansettelser og innleie av bemanningsforetak i Askøy
kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 11/20 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i
reguleringsplaner og byggesaker - Likebehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.
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FO 12/20 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Nettleie i fra
Norgesnett
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 13/20 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av
flyktninger
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 14/20 Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Krav til
kjønnsbalanse i undervalg til folkevalgt organ
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.

FO 15/20 Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG)Naturmangfoldsplan
Møtebehandling i Kommunestyret - 30.04.2020
Det ble ikke tid til å behandle interpellasjonen innenfor tidsrammen til møtet.
Interpellasjonen ble utsatt til neste møte i Kommunestyret.
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