SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 33/20
Behandling:
Det ble innledningsvis vist en presentasjon med orientering ved kommunalsjef oppvekst- og
kultur Bjørn Andersen
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at den
foreslåtte skoletomten grenser til hans svigermor. Han er aktiv på bedehuset som ønsker å få
solgt. Sitter også i styret i Storhall Karmøy som ønsker nærmere plassering av skolen.
Skorpe (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han sitter i
styret i Storhall Karmøy, og også i styret på idrettslaget på Vea, som er deleier i Storhall Karmøy.
Bor i tillegg i nær tilknytning til det ene alternativet til skoletomt.
Eriksen (KRF) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at det på
den tomten som er i innstillingen ligger et hus som må rives. Han er onkel til vedkommende som
bor der og eier huset. Blir direkte berørt hvis denne tomten blir valgt.
Alsaker, Skorpe og Eriksen fratrer.
Ordfører foreslo at Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) er å betrakte som inhabil etter fvl. §
6 (2).
Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) ble enstemmig erklært inhabile jf. fvl. § 6 (2).
Eivind Nordbø (H) tiltrer.
43 representanter til stede.
Saken tas opp til realitetsbehandling

Rygh (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr.
5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg å ikke
være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Gaard (H) fremmer følgende tilleggsforslag:
«Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.»

Rygh (KRF) traff sitt forslag om oversendelsesforslag, og ønsker heller forslaget fremmet som
tilleggsforslag.
Rygh (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr.
5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg å ikke
være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Mannes (KL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes i påvente av en mer inngående og likestilt utredning av alle tomtealternativene før en
avgjørelse av tomtevalg»

Krog (MDG) fremsatte følgende forslag:
«Ønsker å stemme for alternativ 1, ny skole på eksisterende skoletomt»

Votering:
Det ble først votert over utsettelsesforslag fremmet av Mannes (KL).
Utsettelsesforslag falt mot 6 stemmer (KL 6).

Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslag fremsatt av Gaard (H) fikk 15 stemmer (H 8, KL 6, MDG 1), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Rygh (KRF) fikk 11 stemmer (H1, KL 6, KRF 2, SV 2), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Krog (MDG) fikk 3 stemmer (MDG 2, SV 1), og falt.
Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer (MDG 2, SV 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur

 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.
3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike
alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell
etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

