Finnøy kommune

Kommunestyret

Møteprotokoll
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:

09.12.2019
Biblioteksalen
Kl. 16:30 - 17:30

Til stades:
Jon Olav Runestad
Ottar Sandanger
Arnt Ove Rødne
Frode Selvaag
Jan Terje Vignes
Trygve Hetland
Arne Madland
Heidi Bø Sangedal
Henrik Halleland
Ingvild Sevheim Steen
Olav Halsne
Reidunn Østhus
Birger Wikre Hetland
Kai Petter Flesjå
Lars Rørtveit
Odd Bleie
Eline Wolden Bersagel
Else Norheim
Kjell Harald Lunde
Ole Klingsheim

Parti
AP
AP
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
KRF
KRF
KRF
SP
SP
SP
SP
V
V
V
V

Fråverande:
Rasmus Hidle

Parti
V

Vara
Jan Sigve Eike

Frå administrasjonen møtte:
personal- og organisasjonssjef Espen Idsøe
kommunalsjef Heidi Bleie Skeiseid
rådmann Karin Dokken Austvik
kommunalsjef Nils Petter Flesjå

Finnøy
09.12.2019

Parti
V

Henrik Halleland
ordførar

Randi-Merete Lode
politisk sekretær
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Saksliste:
Sak nr.

Saktittel

038/19
039/19
040/19

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll
Lokalpolitisk vedtak for å delfinansiere gang- og sykkelveg
mellom Judaberg og Nådå med bompengar frå Finnfast
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Skulehelsetenesta i
Finnøy kommune
Oppseiing av samarbeidsavtale for Ryfylke legevakt
Godkjenning av møteprotokoll - 09.12.2019

041/19
042/19
043/19
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038/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak frå rådmannen:
Innkalling og sakliste vert godkjend slik dei ligg føre.

Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.
KST- 038/19 VEDTAK :
Innkalling og sakliste vart godkjend slik dei låg føre.

039/19: Godkjenning av møteprotokoll

Forslag til vedtak frå rådmannen:
Møteprotokollen vert godkjend slik den ligg føre.

Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.
KST- 039/19 VEDTAK :
Møteprotokollen vert godkjent slik den låg føre.

040/19: Lokalpolitisk vedtak for å delfinansiere gang- og sykkelveg mellom Judaberg og Nådå
med bompengar frå Finnfast

Forslag til vedtak frå rådmannen:

1. Kommunestyret i Finnøy sluttar seg til at utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå blir delvis
finansiert med bompengar frå den eksisterande bompengeordninga for prosjektet
Finnfast med tilknyting til Talgje, slik det er skissert i det faglege grunnlaget frå Statens
vegvesen datert 08.11.2019
2. Styringsramma for utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå er fastsett til 30 mill. 2019-kr og
kostnadsramma til 33 mill. 2019-kr.
3. Det er føresett at 25 mill. 2019-kr av styringsramma blir finansierte med bompengar og 5
mill. 2019-kr med fylkeskommunale midlar.
4. Eventuell kostnadsauke ut over prisstigning skal dekkjast i samsvar med gjeldande
retningslinjer for bompengeprosjekt. Kostnadsauke opp til kostnadsramma skal dekkjast
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med bompengar og fylkeskommunale midlar etter same prosentvise fordeling som
innanfor styringsramma. Eventuelle overskridingar ut over kostnadsramma er
fylkeskommunens sitt ansvar og blir dekte med fylkeskommunale midlar.
5. Det er ikkje lagt opp til nokon endringar i takst- og rabattsystemet i den eksisterande
bompengeordninga for Finnfast.

Formannskapet 28.11.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

FSK- 048/19 VEDTAK :
1. Kommunestyret i Finnøy sluttar seg til at utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå blir delvis
finansiert med bompengar frå den eksisterande bompengeordninga for prosjektet Finnfast
med tilknyting til Talgje, slik det er skissert i det faglege grunnlaget frå Statens vegvesen
datert 08.11.2019.
2. Styringsramma for utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå er fastsett til 30 mill. 2019-kr og
kostnadsramma til 33 mill. 2019-kr.
3. Det er føresett at 25 mill. 2019-kr av styringsramma blir finansierte med bompengar og 5
mill. 2019-kr med fylkeskommunale midlar.
4. Eventuell kostnadsauke ut over prisstigning skal dekkjast i samsvar med gjeldande
retningslinjer for bompengeprosjekt. Kostnadsauke opp til kostnadsramma skal dekkjast
med bompengar og fylkeskommunale midlar etter same prosentvise fordeling som
innanfor styringsramma. Eventuelle overskridingar ut over kostnadsramma er
fylkeskommunens sitt ansvar og blir dekte med fylkeskommunale midlar.
5. Det er ikkje lagt opp til nokon endringar i takst- og rabattsystemet i den eksisterande
bompengeordninga for Finnfast.
Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Framlegg, fremja av Henrik Halleland, KRF
1. Styringsramma for utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå er fastsett til 30 mill. 2019-kr og
kostnadsramma til 33 mill. 2019-kr.
2. Det er føresett at 25 mill. 2019-kr av styringsramma blir finansierte med kommunale midlar
og 5 mill. 2019-kr med fylkeskommunale midlar.
3. Dersom pkt. 2 ikkje blir oppfylt i budsjett for 2020 og økonomiplan sluttar kommunestyret i
Finnøy seg til at utbygginga av sykkelsti Fv 519 Judaberg-Nådå blir delvis finansiert med
bompengar frå den eksisterande bompengeordninga for prosjektet Finnfast med tilknyting
til Talgje, slik det er skissert i det faglege grunnlaget frå Statens vegvesen datert 08.11.2019
4. Eventuell kostnadsauke ut over prisstigning skal dekkjast i samsvar med gjeldande
retningslinjer. Kostnadsauke opp til kostnadsramma skal dekkjast etter same prosentvise
fordeling som innanfor styringsramma. Eventuelle overskridingar ut over kostnadsramma
er fylkeskommunen sitt ansvar og blir dekte med fylkeskommunale midlar.
5. Dersom dette blir et nytt bompengeprosjekt blir det lagt opp til endring i innkrevinga der
pendlarane med elbil kan få ein større rabatt fra bompengeprosjekt etter Finnfast er betalt.
Kommunen ser det hensiktsmessig med 25 % reduksjon fra dagens takst og at timesregelen
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gjeld på same måte som mellom Hundvågtunellen og bommane i Bymiljøpakken.
Det vart røysta punktvis over framlegget fremja av Henrik Halleland (KRF).
Punkt 1-4 vart samrøystes vedteke.
Punkt 5 vart vedteke med 13 røyster (SP, Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Heidi
Bø Sangedal (KRF), Arne Madland (KRF), Reidunn Østhus (KRF), Jan Sigve Eike (V), Harald Lunde (V),
Else Norheim (V) og Ole Klingsheim (V)).

KST- 040/19 VEDTAK :
1. Styringsramma for utbygginga av Fv 519 Judaberg-Nådå er fastsett til 30 mill. 2019-kr og
kostnadsramma til 33 mill. 2019-kr.
2. Det er føresett at 25 mill. 2019-kr av styringsramma blir finansierte med kommunale midlar
og 5 mill. 2019-kr med fylkeskommunale midlar.
3. Dersom pkt. 2 ikkje blir oppfylt i budsjett for 2020 og økonomiplan sluttar kommunestyret i
Finnøy seg til at utbygginga av sykkelsti Fv 519 Judaberg-Nådå blir delvis finansiert med
bompengar frå den eksisterande bompengeordninga for prosjektet Finnfast med tilknyting
til Talgje, slik det er skissert i det faglege grunnlaget frå Statens vegvesen datert 08.11.2019
4. Eventuell kostnadsauke ut over prisstigning skal dekkjast i samsvar med gjeldande
retningslinjer. Kostnadsauke opp til kostnadsramma skal dekkjast etter same prosentvise
fordeling som innanfor styringsramma. Eventuelle overskridingar ut over kostnadsramma
er fylkeskommunen sitt ansvar og blir dekte med fylkeskommunale midlar.
5. Dersom dette blir et nytt bompengeprosjekt blir det lagt opp til endring i innkrevinga der
pendlarane med elbil kan få ein større rabatt fra bompengeprosjekt etter Finnfast er betalt.
Kommunen ser det hensiktsmessig med 25 % reduksjon fra dagens takst og at timesregelen
gjeld på same måte som mellom Hundvågtunellen og bommane i Bymiljøpakken.

041/19: Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Skulehelsetenesta i Finnøy kommune

Forslag til vedtak frå rådmannen:
Kommunestyret tek oppfølging av forvaltningsrevisjon av skulehelstenesta i Finnøy kommune til
orientering.

Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

KST- 041/19 VEDTAK :
Kommunestyret tek oppfølging av forvaltningsrevisjon av skulehelstenesta i Finnøy kommune til
orientering.
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042/19: Oppseiing av samarbeidsavtale for Ryfylke legevakt

Forslag til vedtak frå rådmannen:
Dagens samarbeidsavtale mellom Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland og Kvitsøy kommuner vert sagt
opp opp med verknad frå og med 1.1.2020.

Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

KST- 042/19 VEDTAK :
Dagens samarbeidsavtale mellom Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland og Kvitsøy kommuner vert sagt
opp opp med verknad frå og med 1.1.2020.

043/19: Godkjenning av møteprotokoll - 09.12.2019

Forslag til vedtak frå rådmannen:
Møteprotokollen vert godkjend slik den ligg føre.

Kommunestyret 09.12.2019:
Handsaming:
Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

KST- 043/19 VEDTAK :
Møteprotokollen vert godkjend slik den ligg føre.
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