Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 11.06.2020
Innstilling/vedtak:
Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store
tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.
Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap
videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det tilleggsbevilges kr 8 mill. for å ferdigstille Fargeriet med tilhørende støtteareal.
Dette finansieres med låneopptak som innarbeides i budsjett 2021.
Behandling:

Leder kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen og leder eiendom Odd Maubach møtte i saken.
Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende felles forslag fra H, FRP, SP, V og KRF:
Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store
tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.
Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap
videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.
Kari Blindheim (AL) fremmet følgende felles forslag fra AP, AL og Rødt:


Saken sendes tilbake til rådmannen for å få en bedre opplysning av bl.a. følgende forhold:
o 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.
o Det angis et spesifikt budsjett for å reetablere sikker tilstand på kai
o 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.
o 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:

Felles forslag H, FRP, SP, V og KRF:
Felles forslag AP, AL og Rødt:

For 6 st. (1H,1V,1KRF,2FRP,1SP)
Mot 5 st. (1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
For 5 st. (1AP,1SV,1AL,1Rødt,1FNB)
Mot 6 st. (1H,1V,1KRF,2FRP,1SP)

