Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
1.Rådmannen fortsetter arbeidet med å få reist minnesmerket «Øksestavn» med plassering på
Granholmen som i Kleppestøplanen settes av til formålet.
2. Askøy kulturvern og historielag oppfordres til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
3. Rådmannen søker statlige og fylkeskommunale kulturmidler som supplement til private
bidrag, for oppføring av minnesmerket.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.Rådmannen fortsetter arbeidet med å få reist minnesmerket «Øksestavn» med plassering på
Granholmen som i Kleppestøplanen settes av til formålet.
2. Askøy kulturvern og historielag oppfordres til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
3. Rådmannen søker statlige og fylkeskommunale kulturmidler som supplement til private
bidrag, for oppføring av minnesmerket.
Behandling:
Ettersendt:
-

Vedlegg Kleppestø minnesmerke presentasjon

- Vedlegg Utsmykkingsforslag – Slaget ved Florvåg
- Møtebehandling fra UOL 11.06.2020
Habilitetsvurdering:
Kurt Hæggernæs(PP) ba utvalget vurdere hans habilitet i henhold til forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e-1 og fratrådte = 10
I henhold til forvaltningsloven § 8 andre ledd, vurderte utvalget hans habilitet. Enstemmig
vedtatt inhabil.
Anne Marie Kjøde Olsen (KRF) tiltrådte = 11
Arild Iversen (SV) fremmet følgende forslag:

Når anledningen nå byr seg mener SV Askøy at vi bør hedre en av kommunens mest kjente
personligheter. I stedet for å markere historisk krig og grusomhet, ønsker vi å løfte fram en
kvinne som har bidratt til stor kunnskapsspredning om kosthold og matlaging med 32 år på
fjernsyn og flere bøker og annen formidlingsakvitet knyttet til matlaging.
Forslag til vedtak: Utvalget ønsker å vie parken ved Granholmen til Ingrid Espelid Hovig.
Rådmannen bes om å finne alternative plasseringer til minnesmerket som er omtalt i denne
saken.
Utvalget ser som vanskelig å kunne omdisponere midler i økonomiplanen til dette formålet.
Derfor oppfordres Askøy kulturvern og historielag til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
Kristian Fossum (AL) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Arild Iversens forslag:
Rådmannens innstilling:

For:1st. (1SV)
For: 10st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1FNB,1AP,1MDG,1AL)

Anne Marie Kjøde Olsen (KRF) fratrådte og Kurt Hæggernæs (PP) tiltrådte.

