MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Storsalen, Kulturfabrikken Hetlevik - DEL 1
18.06.2020
09:00 – 18:00

FRA SAKSNR:

PS 84/20

TIL SAKSNR:

PS 113/20

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35
Møteleder: Ordfører Siv Høgtun (H)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Siv Høgtun
Yngve Magnus Tvedt Fosse
Nina Jarlind
Cecilie Sørli
Malin Woll Skotnes
Daniel Dombrowski
Roald Steinseide
Rosalind Fosse
Stig Atle Abrahamsen (permisjon fra 17.00)
Arnt Erik Gangås
Miriam Haavik
Tore Christian Gjelsvik (permisjon fra 09.0012:00)
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
Jann Atle Jensen
Trond Høgtun
Oddvar Magne Juvik
Inge Abrahamsen
Kurt Johnny Hæggernæs

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

Representerer
H
H
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP
FRP
AP
AP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AL
AL
AL
AL
AL
V
KRF
SV
SV
FNB
FNB
FNB
RØDT
PP
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Frode Larsen
Morten Georg Isaksen (permisjon fra 09.0010.50)

Medlem
Medlem

SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Tom-Christer Nilsen
Medlem
Vidar Grønnevik Davidsen
Medlem
Thomas Remme
Medlem
Ann-Christine Mikkelsen
Medlem

Representerer
H
H
MDG
PP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Martin Skotnes
Jonas Bratli
Hege Nilsen Torghatten
Grethe Irene Fløholm Hæggernæs

Møtte for
Tom-Christer Nilsen
Vidar Grønnevik Davidsen
Thomas Remme
Ann-Christine Mikkelsen

Representerer
H
H
MDG
PP

Tore-Christian Gjelsvik
Roald Steinseide

AP
FrP

Rosalind Fosse

FRP

Stig Abrahamsen

FRP

Inge Abrahamsen

Rødt

Malin Woll Skotnes

H

Terje Angelshaug møtte som vara fra kl 09.00
til kl 12.00
Ove Andre Hanssen-Johannessen møtte som
vara i PS 84/20, PS 109/20, PS 115/20 og PS
116/20
Ove Andre Hanssen-Johannessen møtte som
vara i PS 86/20
Ove Andre Hanssen-Johannessen møtte som
vara fra kl 17.00-18-00
Synnøve Lie Johannessen møtte som vara i
PS 86/20
Magne Rødland møtte som vara i PS 84/20,
PS 109/20 og PS 116/20
Magne Rødland møtte som vara i PS 86/20
Knut Amundsen møtte som vara i PS 84/20,
PS 109/20 og PS 116/20
Sonja Ramsvik møtte som vara fra kl 09.0010.50
Ranveig Skjønborg møtte som vara i PS
94/20

Cecilie Sørli
Kurt Hæggernæs

PP

Morten Isaksen

SP

Trond Høgtun

FNB

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eystein Venneslan
Stabssjef Marit Rinnan
Barnehagesjef Ann-Iren Larsen
Konstituert teknisk sjef Åge Rosnes
Fra politisk sekretariat:
Leder administrative tjenester Anne June Iversen
Rådgiver Siri Bergesen-Larsen
Konsulent Kristin Ådlandsvik
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Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 84/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 85/20

Godkjenning av protokoll

PS 86/20

Lovlighetskontroll - Budsjettoppfølging Effektiviseringstiltak barnehage

2020/664

PS 87/20

Lovlighetskontroll - Plan 362 - Myrane sluttbehandling

2013/1611

PS 88/20

Melding ihht Kl. § 11-8 - Innkjøp av ny beredskapsbåt
etter havari

2020/1902

PS 89/20

Melding ihht Kl. § 11-8 - Klagenemnd for BIR

2019/3553

PS 91/20

Utsatt PS - Budsjettvedtak vedlikehold og
helseverntiltak

2018/6672

PS 92/20

Utsatt PS - Gbnr 10/58 - Forlengelse av leieavtale på
Shellanlegget

2014/2362

PS 90/20

Utsatt PS - Økonomirapportering etter mars 2020

2020/2633

PS 93/20

Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune for
2019

PS 94/20

Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune

2019/7908

PS 95/20

Årsmelding og regnskap 2019 - Askøyhallene KF

2019/5975

PS 96/20

Miljøløftet - Handlingsprogram 2021-2024

2018/6248

PS 97/20

Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 behandling etter offentlig ettersyn og høring

2013/3502

PS 98/20

Intensjonserklæring om Akson - felles kommunal
journal og helhetlig samhandling for helse- og
omsorgstjenestene

2020/3509

PS 99/20

Gbnr 8/162 Endelig fremforhandlet avtale om fast
kjøpesum

PS 100/20

Tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenning

2018/5299

PS 101/20

Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B Kleppevegen bofellesskap

2020/3389

PS 102/20

Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett,
Bergen Tingrett og Jordskifteretten for perioden
2021-2024

2020/2654

PS 103/20

Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024

2020/2654

PS 104/20

Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2024

2020/3376

PS 105/20

Møtefullmektig til forliksrådet - valg 2021 - 2025

2020/3396

PS 106/20

Askøyhallene KF - Valg av styrerepresentanter 2021-

2020/3394

2020/16

X

2020/181
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2023
PS 107/20

Utbygging Myrane - økonomi

2020/502

PS 108/20

Finansiering av bygg som skal rives på Søre Myrane Prosjekt 255102.

2020/709

PS 109/20

Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet.

2013/10262

PS 110/20

Vurdering av erstatningskrav mot selger av gbnr
7/406 Rundetårnet ifm avløspløsning

2018/6436

PS 111/20

Prosjekt brannsamarbeid

2019/6133

PS 112/20

Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2020

2014/4201

PS 113/20

Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023

2019/4895

PS 84/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med følgende:

Ordfører Siv Høgtun (H) orienterte kommunestyret om at innkomne interpellasjoner til dagens
møte, svares ut i neste kommunestyremøte. Ordfører viste til saksbehandlingsreglement hvor
det anmodes om å ikke sende interpellasjoner til juni og desember møtene.

Ordfører Siv Høgtun (H) redegjorde for hvorfor PS 88/20 og PS 89/20 var satt på sakslisten som
politisk sak og ikke referat sak (RS)
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
PS sak 88/20 (Beredskapsbåt) og PS sak 89/20 (Klagenemnd BIR) omgjøres til RS-saker, jf.
vedtakene om at sakene skal legges fram som melding i Kommunestyret, jf. protokoll fra
Formannskapet den 02.06.2020.

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

Enstemmig

Ordfører Siv Høgtun (H) ba kommunestyret om tilslutning til å sette ettersendt sak, PS 116/20
Sak til behandling i Askøy kommunale eiendomsselskap AS – Generalforsamling, på sakslisten
og at saken blir behandlet i dagens møte.

Roald Steinseide (FrP) (leder i styret AKE), Kurt Hæggernæs (PP) (medlem i styret AKE) og
Malin Woll Skotnes (H) (varamedlem i styret AKE) ba kommunestyret vurdere deres habilitet i
hht Fvl. § 6, første ledd bokstav e. Representantene fratrådte.
Ove-Andre Hanssen-Johannessen (FrP), Knut Amundsen (PP) og Magne Rødland (H) møtte
som vara.
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Ihht Fvl § 8, andre ledd, vurderte kommunestyret deres habilitet. Enstemmig vedtatt inhabil
Avstemming:

Ordfører Siv Høgtuns anmodning om å sette PS 116/20 på sakslisten og behandling av saken i
dagens møte:
Enstemmig
Ove-Andre Hanssen-Johannessen, Knut Amundsen og Magne Rødland fratrådte
Roald Steinseide, Kurt Hæggernæs og Malin Woll Skotnes tiltrådte
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
FNB krever forhåndstallsvalg i følgende saker:
PS 104/20 – Valg Forliksrådsmedlemmer
PS 105 – 20 Møtefullmektig til forliksrådet
PS 106 – 20 Askøyhallene KF

Yngve Fosse (H) foreslo:
PS 104/20, PS 105/20 og PS 106/20 sendes tilbake til Valgnemnda.
Avstemming:
Yngve Fosses forslag:

For 27 st.(8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 8 st. (3FNB,5AL)

Ordfører Siv Høgtun (H) foreslo at innkomne spørsmål fra Jann Atle Jensen (FNB), Hege
Torghatten (MDG), Kristian Fossum (AL) og Miriam Haavik (AP) besvares i slutten av møtet.
Orientering:
Rådmann Eystein Venneslan orienterte om status koronasituasjonen.

PS 85/20 Godkjenning av protokoll
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Protokoll fra 28.05.2020, del 1 og del 2:

Godkjent

PS 86/20 Lovlighetskontroll - Budsjettoppfølging Effektiviseringstiltak barnehage
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Kommunestyrets vedtak av 07.05.2020, PS 48/20 opprettholdes.
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Behandling av habillitet:
Inge Abrahamsen (Rødt) habilitet ihht Fvl § 6, 2.ledd. (Ektefelle ansatt i Ramsøy barnehage)
Inge Abrahamsen fratrådte. Synnøve Lie Johannessen (Rødt) tiltrådte.

Ihht Fvl § 8, 2. ledd vurderte Kommunestyret hans habilitet.
Avstemming habilitet:
Enstemmig vedtatt inhabil
Rosalind Fosse (FrP) habilitet ihht Fvl § 6, 2. ledd. (barnebarn i Ramsøy barnehage) Rosalind
Fosse fratrådte. Ove-Andre Hanssen-Johannessen (FrP) tiltrådte.
Ihht Fvl § 8, 2. ledd vurderte Kommunestyret hennes habilitet.
Avstemming habilitet: Enstemmig vedtatt habil
Wiktor Wikan (AP) habilitet ihht Fvl § 6, 2. ledd.(styremedlem i Askøyhallene KF) Wiktor
Wikan fratrådte.
Avstemming habilitet: Enstemmig vedtatt habil
Cecilie Sørli (H) habilitet ihht Fvl § 6, 2. ledd.(varamedlem i styret i Askøyhallene KF)
Cecilie Sørli fratrådte. Magne Rødland (H) tiltrådte som vara
Avstemming habilitet: Enstemmig vedtatt habil
Kristian Fossum (AL) habilitet ihht Fvl § 6, andre ledd. (varamedlem i Askøyhallene KF)
Avstemming habilitet: Enstemmig vedtatt habil
Ove-Andre Hanssen-Johannessen og Magne Rødland fratrådte.
Rosalind Fosse, Wiktor Wikan, Cecilie Sørli og Kristian Fossum tiltrådte

Behandling:

Yngve Fosse (H) foreslo følgende:
Kommunestyrets vedtak av 07.05.2020, PS 48/20 opprettholdes.
Bård Espelid (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, MDG og Rødt:
Kommunestyrets vedtak i sak PS 48/20 oppheves.
Vedtaket om å legge ned Askøy Forum barnehage er utøvelse av offentlig myndighet, og må
anses som en forskrift. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven for forskrift skal derfor
følges.
Før det treffes beslutning om nedleggelse av kommunal barnehage, skal saken utredes og sendes
på høring til berørte parter.
Avstemming:
Fellesforslag fra AP,AL,MDG og Rødt:

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

Yngve Fosses forslag:

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

Synnøve Lie Johannesen fratrådte, Inge Abrahamsen tiltrådte
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PS 87/20 Lovlighetskontroll - Plan 362 - Myrane sluttbehandling
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Kommunestyrets vedtak av 12.03.2020, PS 55/20 opprettholdes.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) ba kommunestyret vurdere hans habilitet ihht Fvl § 6, første ledd bokstav
b og fratrådte

Ihht Fvl § 8, andre ledd vurderte kommunestyret hans habilitet. Enstemmig vedtatt habil
Kristian Fossum tiltrådte.
Yngve Fosse (H) foreslo:
Kommunestyrets vedtak av 12.03.2020, PS 55/20 opprettholdes.
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
Vedtaket i K-sak PS 55/20 oppheves og planen sendes tilbake til UTM for ny behandling.

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 10 st. (3FBN,5AL,1MDG,1Rødt)
Mot 25 st. (8H,4FrP,1KrF,1FrP,2PP,2SP,2SV,5AP)

Yngve Fosses forslag:

For 25 st. (8H,4FrP,1KrF,1FrP,2PP,2SP,2SV,5AP)
Mot 10 st. (3FBN,5AL,1MDG,1Rødt)

PS 88/20 Melding ihht Kl. § 11-8 - Innkjøp av ny beredskapsbåt
etter havari
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Melding ihht til Kl § 11-8 ble under behandling av PS 84/20, godkjenning av innkalling og
saksliste omgjort fra PS til RS. RS meldingen behandles under PS 114/15 Meldinger
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PS 89/20 Melding ihht Kl. § 11-8 - Klagenemnd for BIR
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Melding ihht til Kl § 11-8 ble under behandling av PS 84/20, godkjenning av innkalling og
saksliste omgjort fra PS til RS. RS meldingen behandles under PS 114/15 Meldinger

PS 90/20 Utsatt PS - Økonomirapportering etter mars 2020
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Økonomirapportering etter mars 2020 tas til etterretning.

Innstilling/vedtak fra Formannskapet 05.05.2020(i samsvar med rådmannens
innstilling):
Økonomirapportering etter mars 2020 tas til etterretning.

Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet
Avstemming:
Innstillingen:

Enstemmig

PS 91/20 Utsatt PS - Budsjettvedtak vedlikehold og
helseverntiltak
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Helsevernavvik og øvrige vedlikeholdsbehov vurderes i økonomiplanen 2021-2024.
Rådmannen prioriterer tiltakene etter en faglig vurdering innenfor budsjett.
Rådmannen klargjør og oversender prosjekter som er klar for iverksetting til KS i forbindelse
med regjeringens krisepakke om «Aktivitetsfremmende tiltak».
Innstilling/vedtak fra Formannskapet 05.05.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Helsevernavvik og øvrige vedlikeholdsbehov vurderes i økonomiplanen 2021-2024.
Rådmannen prioriterer tiltakene etter en faglig vurdering innenfor budsjett.
Rådmannen klargjør og oversender prosjekter som er klar for iverksetting til KS i forbindelse
med regjeringens krisepakke om «Aktivitetsfremmende tiltak».
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Behandling:
Bård Espelid (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL, AP, MDG, Rødt, SV og
FNB:







Rådmannen utarbeider en liste over avvik som miljørettet helsevern forventer lukket i 2020.
De budsjettmessige konsekvensene for å lukke disse avvikene må utarbeides.
Rådmannen fremmer en sak som anviser hvordan avvikene som må lukkes i 2020
gjennomføres og finansieres. Her må både omdisponering av budsjettmidler for 2020 og
finansiering gjennom statlig tiltakspakke for kommunene vurderes som finansieringskilder.
Det overordnede målet skal være at ingen skoler, barnehager eller tjenestebygg må stenges
fordi avvik ikke lukkes innen fristen.
Rådmannen utarbeider en prioritert vedlikeholdsplan for barnehager, skoler og tjenestebygg
som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2021-2024.
Rådmannen klargjør prosjekter for snarlig gjennomføring.

Kristin Ravnanger (KrF) fremmet innstillingen fra Formannskapet
Avstemming:
Fellesforslag fra AP,AL,SV,
MDG,Rødt og FNB:
Formannskapets innstilling:

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

PS 92/20 Utsatt PS - Gbnr 10/58 - Forlengelse av leieavtale på
Shellanlegget
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å forlenge avtalen med Askøy Invest på Shellanlegget med ett år,
slik leietaker har bedt om.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet 05.05.2020(i samsvar med rådmannens
innstilling):
Rådmannen får fullmakt til å forlenge avtalen med Askøy Invest på Shellanlegget med ett år,
slik leietaker har bedt om.
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Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:
Rådmannen får ikke fullmakt til å forlenge avtalen med Askøy Invest på Shellanlegget med ett
år, slik leietaker har bedt om. Leie kan forlenges ut året.
Eiendommen legges ut til leie i markedet, via ekstern næringseiendomsmegler, for en periode
på fem år, fra og med 01.01.2021.

Frode Larsen (SP) fremmet Formannskapets innstilling
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

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

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

PS 93/20 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune for
2019
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Askøy
Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Askøy

Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Kontrollutvalget
Avstemming:
Innstillingen fra Kontrollutvalget:

Enstemmig

PS 94/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
1

Årsmelding og regnskap for 2019 for Askøy kommune vedtas som framlagt.

2

Regnskapsmessig resultat på kr 26 088 000 overføres til disposisjonsfond.
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3

Ubrukte lånemidler fra 2019 overføres til 2020 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2020:
a) Investering i anleggsmidler 2020 økes med kr 126 461 676 i henhold til
oversikt «Overføring av investeringsmidler til 2020» (vedlegg 1).
b) Bruk av lånemidler i 2020 økes med kr 126 461 676
c) Inntil kr 120 mill i ubrukte lånemidler fra 2019 tilbakebetales som avdrag
eller motregnes mot nye låneopptak i 2020.

Innstilling/vedtak fra Formannskapet 02.06.2020:

Årsmelding og årsregnskap 2019 – Askøy kommune tas til orientering.

Behandling:
Sonja Ramsvik (SP) fratrådte, Morten Isaksen (SP) tiltrådte (kl 10:50)
Yngve Fosse (H) fremmet rådmannens innstilling:

1

Årsmelding og regnskap for 2019 for Askøy kommune vedtas som framlagt.

2

Regnskapsmessig resultat på kr 26 088 000 overføres til disposisjonsfond.

3

Ubrukte lånemidler fra 2019 overføres til 2020 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2020:
a) Investering i anleggsmidler 2020 økes med kr 126 461 676 i henhold til
oversikt «Overføring av investeringsmidler til 2020» (vedlegg 1).
b) Bruk av lånemidler i 2020 økes med kr 126 461 676
c) Inntil kr 120 mill i ubrukte lånemidler fra 2019 tilbakebetales som avdrag
eller motregnes mot nye låneopptak i 2020.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 95/20 Årsmelding og regnskap 2019 - Askøyhallene KF
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Kommunestyret vedtar Askøyhallene KF sitt årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning
og årsmelding som fremlagt. Årets overskudd på kr 877 842,- settes av til fond.

Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 02.06.2020 :
Årsmelding og årsregnskap 2019 – Askøyhallene KF tas til orientering.
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Behandling:
Styreleder i Askøyhallen KF, Tore-Christian Gjelsvik orienterte i saken

Arild Raftevoll (V) fremmet rådmannens innstilling.
Kommunestyret vedtar Askøyhallene KF sitt årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning
og årsmelding som fremlagt. Årets overskudd på kr 877 842,- settes av til fond.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 96/20 Miljøløftet - Handlingsprogram 2021-2024
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Askøy kommune slutter seg til Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024
Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 02.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Askøy kommune slutter seg til Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024

Behandling:
Yngve Fosse (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet

Bård Espelid (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL og Rødt:
Askøy kommune tar Miljøløftets handlingsprogram for 2021- 2024 til orientering.
Kommunestyret beklager at handlingsprogrammet for 2021 er fastlagt uten at det gis reell
mulighet for kommunestyret å påvirke prioriteringen av prosjekter fra Askøy.
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:
Askøy kommune slutter seg ikke til Handlingsprogrammet 2021 -2024, da prosjektene som er
spilt inn fra rådmannen i Askøy (Myrane og Kvernhusdalen) ikke er prosjektene som ønskes
prioritert, og disse to prosjektene ønskes i sin helhet erstattet med andre prosjekter, herunder:
«Prosjekt G/S Fv. 5246 Hetlevik» (Plan 275) og «Prosjekt G/S Fv. 5264 Kjerrgarskrysset –
Træet skole» (Plan 273).
Planområdet ved Myrane er et fylkesvegprosjekt som bør finansieres av vegeier, Vestland
fylkeskommune, og tilsvarende bør tiltakshavere innenfor planområdet for Plan 422
Kvernhusdalen betale for G/S-veg her, som en del av rekkefølgebestemmelsene.
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Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 4 st. (3FNB,1MDG)
Mot 31 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2Sp,5AL,5AP,2SV,1Rødt)

Fellesforslag fra AP, AL og Rødt:

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

Innstillingen fra Formannskapet:

For 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,
5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 3 st. (3FNB)
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PS 97/20 Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 behandling etter offentlig ettersyn og høring
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Plan 376 Skarpevardane - del av gbnr 8/14, datert 29.06.15, sist revidert 23.04.2020, med
tilhørende bestemmelser, datert 18.09.15, sist revidert 23.04.20 vedtas i samsvar med Plan- og
bygningsloven § 12-12
Innstilling/Vedtak fra Utvalg for teknikk og miljø - 23.04.2020:
Følgende merknader innarbeides i planforslaget før sluttbehandling i kommunestyret:
 Planens navn på plankartet endres til Plan 376.
 Skarpevardane, del av gbnr 8/14.
 Fortau merket f_F3 skifter navn til F_SF3
 På fortau f_SF 2 står i tillegg betegnelsen f_FS2, plankartet må endres slik at det står
f_SF2 begge steder.
 Punkt 2.9 i reguleringsbestemmelsene endres til: Før det kan gis midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest for boliger innen planområdet må kjørevegene f_ SKV 1 – 5
og fortau f_SF1 -4 opparbeides i nødvendig utstrekning frem til avkjørsel til og langs
tomten og videre til den lekeplass som skal betjene tomten.
 Punkt 4.1.4 tas ut av reguleringsbestemmelsene som plankonsulenten har revidert etter
høringsrunden.
 Endringene er gjort for å rette opp i skrivefeil og for å imøtekomme nabomerknader og
innebærer ikke ny utleggelse til offentlig ettersyn og høring.

UTM foreslår for kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Plan 376 Skarpevardane - del av gbnr 8/14, datert 29.06.15, sist revidert dato for UTM- møte,
med tilhørende bestemmelser, datert 18.09.15, sist revidert dato for UTM - møte vedtas i
samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12

Behandling:
Trond Høgtun(FNB) ba Kommunestyret vurdere hans habilitet i henhold til forvaltningsloven §
6 første ledd bokstav b, og fratrådte. Ranveig Skjønborg (FNB) møtte som vara.
I henholdt til forvaltningsloven § 8 andre ledd, vurderte Kommunestyret hans habilitet.
Enstemmig vedtatt inhabil

Malin Woll Skotnes fremmet innstillingen fra UTM
Kristian Fossum (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, SV, MDG, FNB og Rødt:
Plan 376 ligger i et område som fungerer som et grøntbelte mellom to tettbygde områder.
Planområdet strekker seg som en kile inn i friluftsområdet og vil gi store negative konsekvenser
for turområdet i denne delen av kommunen. Dette er ett av få større areal med urørt natur i
Kleppestø-området og er derfor særlig viktig å bevare.
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Plan 376 omregulerer deler av plan 350. Kommunestyret mener det er særdeles viktig å etablere
høydebassenget som er regulert i plan 350 så fort som mulig. Det er derfor uheldig at det
gjennomføres en ny regulering av arealet. Konsekvensene av omreguleringen, særlig med tanke
på forsinkelsen dette vil gi for etableringen av høydebassenget, er ikke forsvarlig utredet i
saksgrunnlaget.
Planen er i området Søre Askøy tettbebyggelse. Askøy kommune oppfyller ikke krav til
rensekravet i forurensningsforskriften §14-8 og er avhengig av midlertidig utslippstillatelse.
Kommunestyret ønsker å være restriktiv med å tillate nye reguleringsplaner innenfor Søre
Askøy tettbebyggelse dersom det ikke foreligger utredninger som viser at avløp fra bebyggelse
kan føres til anlegg som tilfredsstiller gjeldene utslippstillatelse, og at ny bebyggelse ikke vil
komme i konflikt med nye renseanlegg for avløp. Slik dokumentasjon foreligger ikke i
saksutredningen.
Plan 376 er ikke tilstrekkelig utredet i forhold til naturmangfold og føre- var prinsippet i
Naturmangfoldloven.
På bakgrunn av punktene over sendes planen tilbake til UTM for videre behandling, jf. plan- og
bygningsloven §12-12 første ledd.

Avstemming:
Fellesforslag fra AP,AL
SV,MDG,FNB og Rødt:
Innstillingen fra UTM:

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

Ranveig Skjønborg fratrådte, Trond Høgtun tiltrådte.

PS 98/20 Intensjonserklæring om Akson - felles kommunal
journal og helhetlig samhandling for helse- og
omsorgstjenestene
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
1. Askøy kommune støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om å
deltagelse gjennom signering av intensjonserklæringen.
2. Rådmannen legger fram en ny sak for kommunestyret for inngåelse av en forpliktende
avtale når dette blir aktuelt.
Innstilling/vedtak fra UOL 11.06.2020 (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Askøy kommune støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om å
deltagelse gjennom signering av intensjonserklæringen.
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2. Rådmannen legger fram en ny sak for kommunestyret for inngåelse av en forpliktende
avtale når dette blir aktuelt.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Innstilling fra UOL 11.06.2020
Skriv fra almennlegeforeningen, datert
Skriv fra KS – momenter som belyser Akson
Miriam Haavik (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag fra AP, AL, MDG og Rødt:
Det er et viktig mål å få til en felles journalløsning i Norge.
Saken utsettes fordi:
1. Vi ønsker å få tatt stilling til KS2 (ekstern kvalitetssikring) som kommer 1. juli før vi
eventuelt signerer.
2. Vi ønsker mer kunnskap om de økonomiske konsekvensene dette vil ha for Askøy
kommune, omfanget av tiltaket AKSON tilsier at de vil bli betydelige.
3. Hvordan skal staten og kommunene samarbeide rundt styring og prioritering?
 Hvordan skal ansvarsfordelingen være mellom stat og kommune, når løsningene skal
være separate, men fungere i et system?
 Hvilken form og påvirkning vil eierskap og selskapstype ha på prosjektet?
 Hvilke forpliktelser vil det ligge her for kommunene?
 Hvordan skal informasjonssikkerhet og personvern ivaretas, når hver enkelt kommune er
selvstendig ansvarlig for dette?
 Det må beskrives en retning for hvordan et selskap skal etableres, hvordan flere
kommuner skal kunne bli aksjonærer og hvordan selskapet skal kunne bygges opp til å
sikre at prosjektet blir gjennomført.
4. Hvordan skal felles styring av alle aktiviteter i Akson, og utenfor, styres slik at vi sikrer
sammenhengende løsninger og synergier fra dagens løsninger som e-resept, kjernejournal, og
videre?
 Hvordan sikrer vi at avhengigheter på tvers av løsninger og virksomheter ikke forsinker
eller forhindrer fremdrift?
 Hvordan skal kostnader, risiko og gevinster fordeles mellom stat og kommune?
 Foregangskommuner, de som går i gang først, vil ta en større risiko, og det burde
kompenseres for, men av hvem?
5. Hvordan skal dagens administrative systemer i kommunene (lønn/regnskap, saksbehandling,
vedtak) kunne fungere sammen med Akson?
 Hvordan kan man sikre at Akson også fungerer på tvers av sektorer, f.eks. inn mot
utdanning, barnevern, sosiale tjenester etc.?
 Utarbeide referansearkitektur for informasjonssikkerhet og personvern i
kommunesektoren som rammebetingelse for realisering av helhetlig samhandling og
felles kommunal journal.
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Avstemming:
Utsettelsesforslag fra AP,AL,MDG og Rødt:

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

Utsettelsesforslaget falt
Behandling:
Rosalind Fosse (FrP) fremmet innstillingen fra UOL
Osmund Kringstad (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, MDG, Rødt og
FNB:

Askøy kommune vil avvente å ta en beslutning angående underskriving av
intensjonserklæringen om støtte til helseinformasjonsystemet Akson til den eksterne
kvalitetssikringen av IT-prosjektet, som skal foreligge 1. juli 2020, er tilgjengelig. Det er særlig
viktig å få belyst usikkerheter og risiko knyttet til fremdrift, økonomi og teknisk løsning i
prosjektet.
Avstemming:
Fellesforslag fra AL,AP,MDG
Rødt og FNB:
Innstillingen fra UOL:

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

PS 99/20 Gbnr 8/162 Endelig fremforhandlet avtale om fast
kjøpesum
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Endelig fremforhandlet avtale om fastsum kr 4 030200,-ved kjøp av gbnr 8/162, 161
godkjennes.
Kjøpet finansieres som kjøp av kommunale boliger.
Saken er unntatt offentlighet, Offl § 23. Vedtaket er offentlig.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet 02.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Endelig fremforhandlet avtale om fastsum kr 4 030200,-ved kjøp av gbnr 8/162, 161
godkjennes.
Kjøpet finansieres som kjøp av kommunale boliger.
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Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) foreslo:
Møtet lukkes i henhold til kommunelovens § 11-5.

Enstemmig vedtatt at møtet lukkes.
Avstemming:
Innstilling fra Formannskapet:

Enstemmig

PS 100/20 Tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenning
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Askøy kommune takker nei til å overta rettigheter i allmenning på Follese fra Kystverket.
Innstilling/vedtak Formannskapet - 16.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Askøy kommune takker nei til å overta rettigheter i allmenning på Follese fra Kystverket.

Behandling:
Ettersendte dokumenter_

Innstilling fra Formannskapet 16.06.2020
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet
Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet:

Enstemmig

PS 101/20 Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B Kleppevegen bofellesskap
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
1. Kleppevegen 23B utvides med nytt tilbygg, underetasjen ombygges til fire nye leiligheter
og utearealet vil få en større oppgradering.
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2. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme på prosjekt 3375 Utvidelse og
ombygging Kleppevegen bofellesskap, som økes med kr 9,9 mill. til kr 16,7 mill. eks
mva. med ferdigstillelse i 2021.
Prosjektet finansieres med tilskudd fra Husbanken ca. kr 7,3 mill. Nytt økt låneopptak kr. 4,6
mill. som innarbeides i budsjett 2021. Tidligere lån og bruk av fond videreføres
Innstilling/vedtak Formannskapet - 16.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
1. Kleppevegen 23B utvides med nytt tilbygg, underetasjen ombygges til fire nye leiligheter
og utearealet vil få en større oppgradering.

2. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme på prosjekt 3375 Utvidelse og
ombygging Kleppevegen bofellesskap, som økes med kr 9,9 mill. til kr 16,7 mill. eks
mva. med ferdigstillelse i 2021.
Prosjektet finansieres med tilskudd fra Husbanken ca. kr 7,3 mill. Nytt økt låneopptak kr. 4,6
mill. som innarbeides i budsjett 2021. Tidligere lån og bruk av fond videreføres

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

-

Innstillingen fra Formannskapet 16.06.2020

Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet
Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet:

Enstemmig

PS 102/20 Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett,
Bergen Tingrett og Jordskifteretten for perioden 2021-2024
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og Jordskifteretten foretas i
henhold til vedlagte lister.
Innstilling/Vedtak fra Valgnemnda 19.05.2020: (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og Jordskifteretten foretas i
henhold til vedlagte lister.
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Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) opplyste at liste over valg av skjønnsmedlemmer har vært lagt ut til
offentlig høring i to uker. Ingen innkomne merknader.
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Valgnemnda
Avstemming:
Innstilling fra Valgnemnda:

Enstemmig

PS 103/20 Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Valg av skjønnsmedlemmer foretas i henhold til vedlagt liste og oversendes Vestland
Fylkeskommune for oppnevning.
Innstilling/vedtak fra Valgnemnda - 19.05.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Valg av skjønnsmedlemmer foretas i henhold til vedlagt liste og oversendes Vestland
Fylkeskommune for oppnevning.

Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) opplyste at liste over valg av skjønnsmedlemmer har vært lagt ut til
offentlig høring i to uker. Ingen innkomne merknader.

Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Valgnemnda

Avstemming:
Innstillingen fra Valgnemnda:

Enstemmig
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PS 104/20 Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2024
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Saken ble, under behandling av PS 84/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste sendt tilbake
til Valgnemnda for ny behandling.

PS 105/20 Møtefullmektig til forliksrådet - valg 2021 - 2025
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Saken ble, under behandling av PS 84/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste sendt tilbake
til Valgnemnda for ny behandling.

PS 106/20 Askøyhallene KF - Valg av styrerepresentanter 20212023
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Saken ble, under behandling av PS 84/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste sendt tilbake
til Valgnemnda for ny behandling.

PS 107/20 Utbygging Myrane - økonomi
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Askøy kommune er positiv til utvidelse av Askøy Videregående skole.
Askøy kommune ønsker å prioritere utvikling av Myrane som et sentralt område for kommunalt
og fylkeskommunalt tjenestesenter.
Når Vestland Fylkeskommune har vedtatt utbygging av Askøy videregående skole, utarbeider
rådmannen sak til formannskapet og kommunestyret om kostnadsfordeling av infrastruktur.
Askøy kommune har en klar forventning at Vestland Fylkeskommune øker sin andel av felles
infrastrukturkostnader.
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Politisk ledelse får fullmakt til å forhandle med Vestland Fylkeskommune om en jevnere
fordeling av infrastrukturkostnader.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 02.06.2020 :

Askøy kommune er positiv til utvidelse av Askøy videregående skole.
Da flere av disse prosjektene i fremtiden vil bli fylkeskommunal eiendom og før Askøy
kommune kan ta på seg økonomisk ansvar, må det fremlegges en sak vedrørende
totalkostnadene for infrastruktur Myrane. Her må det fremkomme hva som er tiltenkt Askøy sin
andel og hvilke midler som VFK vil bidra med.
Det startes ikke bygging eller inngåelse av økonomiske bindende avtaler innfor Myraneområdet
før avklaring av den økonomiske risikoen rundt bygging av infrastruktur og en avtale om
økonomisk fordeling mellom AK og VFK foreligger. Politisk ledelse involveres i fremtidige
forhandlinger.
Formannskapet anbefaler kommunestyret å avvente videre avtaler/ utbygging før full oversikt
over hva Askøy kommune / Vestland Fylkeskommune sitt endelige bidrag er avgjort.

Behandling:
Yngve Fosse (H) foreslo:

Askøy kommune er positiv til utvidelse av Askøy Videregående skole.
Askøy kommune ønsker å prioritere utvikling av Myrane som et sentralt område for kommunalt
og fylkeskommunalt tjenestesenter.
Når Vestland Fylkeskommune har vedtatt utbygging av Askøy videregående skole, utarbeider
rådmannen sak til formannskapet og kommunestyret om kostnadsfordeling av infrastruktur.
Askøy kommune har en klar forventning at Vestland Fylkeskommune øker sin andel av felles
infrastrukturkostnader.
Politisk ledelse får fullmakt til å forhandle med Vestland Fylkeskommune om en jevnere
fordeling av infrastrukturkostnader.
Miriam Haavik (AP) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, MDG og Rødt:
Kostnader til infrastruktur innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024, etter at Vestland
Fylkeskommune har vedtatt å bygge ny skole og fordeling av kostnader mellom fylket/
kommunen er ferdig forhandlet.
Det fremmes sak til kommunestyret når det gjelder utgifter utover budsjett som kommer til
utbetaling i 2020.

Avstemming:
Fellesforslag fra AP,AL,MDG og Rødt:

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

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

Ordfører Siv Høgtun (H) varslet protokolltilførsel

PS 108/20 Finansiering av bygg som skal rives på Søre Myrane Prosjekt 255102.
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å sikre riving av fem aktuelle bygg i Myrane slik at dette kan skje
så raskt som mulig og at fremdrift ikke forsinkes.
2. Rammen for tiltaket settes til 4,6 mill.
Innstilling/vedtak Formannskapet - 02.06.2020 :

Askøy kommune er positiv til utvidelse av Askøy videregående skole.
Da flere av disse prosjektene i fremtiden vil bli fylkeskommunal eiendom og før Askøy
kommune kan ta på seg økonomisk ansvar, må det fremlegges en sak vedrørende
totalkostnadene for infrastruktur Myrane. Her må det fremkomme hva som er tiltenkt Askøy sin
andel og hvilke midler som VFK vil bidra med.
Det startes ikke bygging eller inngåelse av økonomiske bindende avtaler innfor Myraneområdet
før avklaring av den økonomiske risikoen rundt bygging av infrastruktur og en avtale om
økonomisk fordeling mellom AK og VFK foreligger. Politisk ledelse involveres i fremtidige
forhandlinger.
Formannskapet anbefaler kommunestyret å avvente videre avtaler/ utbygging før full oversikt
over hva Askøy kommune / Vestland Fylkeskommune sitt endelige bidrag er avgjort.

Behandling:
Yngve Fosse (H) fremmet følgende forslag:

1. Rådmannen gis fullmakt til å sikre riving av fem aktuelle bygg i Myrane slik at dette kan skje
så raskt som mulig og at fremdrift ikke forsinkes.
2. Rammen for tiltaket settes til 4,6 mill.
Avstemming:
Ynge Fosses forslag:

Enstemmig
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PS 109/20 Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet.
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Viser til PS 68/20 der Askøy Kommunale Eiendomsselskap (AKE) har fått i oppdrag å forvalte
Sjoddien.
Saken oversendes AKE.
Det må sikres at toalettfasilitetene ferdigstilles innen fristen 1. juli og at Fargeriet kan åpnes for
arrangementer selv om kaien er stengt.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 16.06.2020 :

Viser til PS 68/20 der Askøy Kommunale Eiendomsselskap (AKE) har fått i oppdrag å forvalte
Sjoddien.
Saken oversendes AKE.
Det må sikres at toalettfasilitetene ferdigstilles innen fristen 1. juli og at Fargeriet kan åpnes for
arrangementer selv om kaien er stengt.

Behandling:
Roald Steinseide (FrP), Kurt Hæggernæs (PP) og Malin Woll Skotnes (H) erklærte seg inhabil i
hht Fvl § 6, første ledd bokstav e. Representantene fratrådte

Ihht Fvl. § 8, 2. ledd vurderte Kommunestyret deres habilitet. Enstemmig vedtatt inhabil
Ove-Andre Hanssen-Johannessen (FrP), Knut Amundsen (PP) og Magne Rødland (H) møtte
som vara.
Yngve Fosse (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet
Bård Espelid (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AP, AL, MDG, Rødt og FNB:
Saken sendes tilbake til rådmannen for å få en bedre opplysning av bl.a. følgende forhold:


En mer utfyllende beskrivelse av hvorfor budsjettert ramme for prosjekt 2506 ikke er
tilstrekkelig, der det angis overskridelse spesifikt for hhv. ferdigstillelse av uteareal;
oppgradering av toaletter og etablering av nytt avfallshåndteringssystem.



Det angis et spesifikt budsjett for å reetablere sikker tilstand på kai



Grundigere beskrivelse av påstanden om at Askøy kommune har misligholdt avtale med
Havna AS og en opplysning av hvilke konsekvenser en slik mulig misligholdelse kan gi
Askøy kommune.



En mer utfyllende begrunnelse av forslaget om å bevilge 10 MNOK årlig fremover i
forhold til om dette er for å dekke uforutsette utfordringer eller til å gjennomføre
planlagte tiltak.
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Avstemming:
Fellesforslag fra AP, AL, MDG,
Rødt og FNB:
Innstillingen fra Formannskapet:

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

Ove Andre Hanssen-Johannessen, Knut Amundsen, Magne Rødland fratrådte
Roald Steinseide, Kurt Hæggernæs og Malin Woll Skotnes tiltrådte.

PS 110/20 Vurdering av erstatningskrav mot selger av gbnr
7/406 Rundetårnet ifm avløspløsning
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:
Det fremmes ikke krav mot selger. Vurderingen av erstatningssøksmål tas til etterretning.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 16.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):
Det fremmes ikke krav mot selger. Vurderingen av erstatningssøksmål tas til etterretning.

Behandling:
Jann Atle Jensen (FrP) foreslo følgende forslag:
1. Det fremmes krav mot selger, umiddelbart.
2. Kontrollutvalget får i oppdrag å undersøke hvorfor rådmannen ikke har fremmet krav
mot selger for å overholdende reklamasjonsfristene, og avklare hvilke tap ev.
kommunen er påført ved at rådmannen ikke har gjort dette.

Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:
Innstillingen fra
Formannskapet:

For 3 st. (3FNB)
Mot 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
For 32 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2PP,2SP,5AL,5AP,2SV,1MDG,1Rødt)
Mot 3 st. (3FNB)
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PS 111/20 Prosjekt brannsamarbeid
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

1.

Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.

2.

Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av
budsjett- og økonomiplan.

3.

Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder
særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av
Vest brann og redning.

4.

Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny stasjon
blir bygget ved Storavatnet.
Når arbeidet er sluttført legges det frem for politisk godkjennelse

5.

Innstilling/vedtak fra Formannskapet - 16.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling m/tillegg):

1.

Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.

2.

Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av
budsjett- og økonomiplan.

3.

Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette gjelder
særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og videreutvikling av
Vest brann og redning.

4.

Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny stasjon
blir bygget ved Storavatnet.
Når arbeidet er sluttført legges det frem for politisk godkjennelse

5.

Behandling:
Roald Steinseide (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det forutsettes at forebyggende avdeling ikke reduseres og at Askøy beholder sine mannskaper i
sin helhet slik som i dag.
Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet
Pkt 1-5:
Roald Steinseides tilleggsforslag:

Enstemmig
For 8 st. (4FrP,2PP,2SP)
Mot 27 st.(8H,4FrP,1KrF,1V,5AL,5AP,
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2SV,1MDG,1Rødt,3FNB)

PS 112/20 Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2020
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Fremlagt finansrapportering pr 30.04.2020 tas til etterretning.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet 02.06.2020 (i samsvar med rådmannens
innstilling):

Fremlagt finansrapportering pr 30.04.2020 tas til etterretning.

Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet

Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet:

Enstemmig

PS 113/20 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023
Møtebehandling i Kommunestyret - 18.06.2020
Vedtak:

Kommunestyret sender saken tilbake til rådmannen og ber om at rådmannen gir sine
kommentarer til høringsinnspillene.
Arild Iversens forslag følger saken.
Innstilling/vedtak fra Formannskapet 16.06.2020 (i samsvar med UOL og UTM
innstilling):

Formannskapet sender saken tilbake til rådmannen og ber om at rådmannen gir sine
kommentarer til høringsinnspillene.
Arild Iversens forslag følger saken.
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Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet innstillingen fra Formannskapet

Avstemming:
Innstillingen fra Formannskapet:

Enstemmig
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