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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Som representant i styringsgruppen for prosjektet Sambandet Vest velges:
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...................................

SAMMENDRAG
Askøy kommune har sluttet seg til at aksjeselskapet Sambandet Vest AS blir avviklet innen
2018, og at arbeidet videreføres organisert som et samarbeidsprosjekt mellom berørte
kommuner. Styringsgruppe for prosjektet settes sammen av 1 politisk representant fra hver av
deltakerkommunene.
Avgjøres av: Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg: Valgnemnda og kommunestyret

Videre saksgang: Melding om valgte representanter oversendes Meland kommune som
prosjektadministrator.

Saksopplysninger:
Sak om avvikling av Sambandet Vest AS og videre organisering som samarbeidsprosjekt
mellom berørte kommuner, ble behandlet i kommunestyret 21. juni 2018, i PS/84/18.
Det ble gjort slikt vedtak:

1

Askøy kommune støtter at aksjeselskapet Sambandet Vest AS avvikles innen 31.12.2018.

2

Askøy kommune støtter at arbeidet videreføres organisert som et samarbeidsprosjekt
med kommunene Askøy, Austrheim, Lindås, Meland og Radøy som deltakere.
Styringsgruppe for prosjektet settes sammen av 1 politisk representant fra hver av
deltakerkommunene. Meland kommune tar ansvar for administrasjonen av prosjektet
med en ressurs på 10% stilling. Stillingsressursen finansieres med en lik andel fra hver
av kommunene.

Nye Øygarden kommune må inviteres med i det videre samarbeidet.
Det er skissert at det opprettes en styringsgruppe bestående av politikere fra hver av
kommunene. Arbeidsgrupper og referansegrupper kan opprettes etter behov.
Prosjektadministrasjonen legges til Meland kommune, med en stillingsressurs på anslagsvis
10%.

Det er når dette skrives gjort vedtak i Meland kommune, Lindås kommune og Austrheim
kommune om at kommunene slutter seg til den nye samarbeidsmodellen. Som politisk
representant til styringsgruppen har disse kommunene valgt ordfører med varaordfører som
vara.
Vurdering:
For å følge opp beslutningen om å videreføre arbeidet med å opprette et tverrsamband som
samarbeidsprosjekt, må Askøy kommune oppnevne sin politiske representant til
styringsgruppen. De øvrige kommunene har valgt ordfører med varaordfører som vara, og det
kan være naturlig også for Askøy kommune.
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Økonomi:
-
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