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.

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.

