Vedtak i Kommunestyret - 12.09.2013
1.

Kommunestyret viser til de vurderinger som er gjort i saken angående arbeidene
med å finne alternative og kostnadsbesparende adkomstløsninger til et
parkeringsanlegg under Husbyjordet. Rådmannen bes fortsette arbeidet med
forhandlinger og omregulering med alternativ Ca som om dette alternativet er
valgt, men skal ikke inngå irreversible avtaler som forplikter kommunen før en evt.
endelig godkjenning i et senere kommunestyremøte.

2.

Kommunestyret ber parallelt om at ordfører og rådmann sammen sonderer
markedet for alternative løsninger i samarbeid med eventuelle kjøpere av BFT3
eller andre tomter på Husbyjordet.
3. Endelig valg av løsning gjøres på neste kommunestyremøte.

Behandling i Kommunestyret - 12.09.2013
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP), og
Håkon Alstadheim (V) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, styremedlemmer i SKU. Ivar
Vigdenes (SP) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken, sønn av styreleder.
Oddvar Vigdenes (SP), Rune Larsen (H), Inger Anne Wahl (AP), Ola Morten Teigen (FrP), og
Håkon Alstadheim (V) og Ivar Vigdenes (SP) fratrådte under behandling av sin habilitet.
For Alstadheim tiltrådte Roar Gjeving (V), for Oddvar Vigdenes tiltrådte Petter Smågård (SP),
og for Ola Morten Teigen tiltrådte Kim K. Danielsen (FrP).
Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Ole Hermod Sandvik tiltrådte som setteordfører.
Leder fremmet følgende forslag:
Ivar Vigdenes (SP) finnes habil til å behandle inhabiliteten til de øvrige i styret, med unntak av
styreleder. Enstemmig vedtatt.
Vigdenes tiltrådte. Nå 40 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Rune Larsen, Inger Anne Wahl, Ola Morten Teigen, og Håkon Alstadheim finnes inhabil jfr.
Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
For å behandle Oddvar Vigdenes (SP) habilitets spørsmål, fratrådte Ivar Vigdenes (SP).
Ole Hermod Sandvik (H) tiltrådte som setteordfører. Nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Leder fremmet følgende forslag:
Oddvar Vigdenes (SP) finnes inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Enstemmig vedtatt.
Etter behandling av Oddvar Vigdenes (SP) habilitet, tiltrådte Ivar Vigdenes (SP). Nå 40 av 41
medlemmer tilstede.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

