Møtebehandling i Formannskapet - 02.06.2020
Innstilling/vedtak:

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.
Innstilling/vedtak fra utvalg for teknikk og miljø 14.05.2020:
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.

Behandling:
Leder eiendomsavdelingen Odd Maubach møtte i saken
Kurt Hæggernæs (PP) fremmet følgende fellesforslag fra PP, H, SP, KrF og FrP:

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.
Jann Atle Jensen (FNB) fremmet følgende forslag:

Saken behandles ikke nå, før finansieringen i Vestland Fylkeskommunen er endelig avgjort. Da
fremmes saken på ny.

Rafael Cobo Garrido (SV) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 1 st. (1FNB)
Mot 10 st. (2H,1FrP,1KrF,1SP,1PP,2AL,1AP,1SV)

Fellesforslag fra PP,H,KrF,SP og FrP:

For 6 st. (2H,1FrP,1KrF,1SP,1PP)
Mot 5 st. (2AL,1AP,1SV,1FNB)

Rådmannens innstilling:

For 4 st. (2AL,1AP,1SV)
Mot 7 st. (2H,1FrP,1KrF,1PP,1SP,1FNB)

