
 

SAMNANGER KOMMUNE  
 

  

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Formannskapet    

Møtedato: 26.08.2015  

Møtetid: 15:00 -  17:10     

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

Gunnar Bruvik (Frp) 

Ragnfrid Olsnes (Bl) 

Karl Kolbotn (Frp) 

Øyvind Strømmen (Bl) 

 

Andre som var til stades på møtet: 

Rådmann Ramsli og ass.rådmann Våge 

Økonomisjef Nina Erdal i sak 017/15 

 

Møteleiar: Marit Aase (Krf) 

Møtesekretær:  Hilde-Lill Våge 

 

Merknader: 

 

 

Orienteringar/meldingar:  Ordførar orienterte; 

-Om å sende ut ein generell sms til innbyggarane om å 

oppfordre til bruka røysteretten ved kommunevalet. 

Formannskapet slutta seg til dette. 

-Om møte i formannskapet/valstyret den 15 sept. for å 

godkjenne valet, og om møte i valstyret på valdagen. 

-Om høyring på eigedomsskatt på verk og bruk vert 

handsama som sak i Formannskapet, 15 sept. 

-Om refusjonskrav frå M.Haugen, som og vert sak til 

formannskapet 15 sept.   

 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) 

Orienterte om avslutningsfest og gåve frå Samnanger 

kommune til soknepresten A.Aase 

Utvalet sitt kvarter: Karl kolbotn (Frp) – Etterlyser byggjerekneskapen på 

vassverket i Myra og Samnanger barneskule, samt  

ønskje om eitt kommunestyremøte før valet. 

Rådmannen orienterte om at kostnaden for desse vil 

kome opp til sittande kommunestyret den 14. oktober, 

som er siste møte (jf møteplan). 
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Øyvind Røen (Sp) – Etterlyser vurdering av 

beredskapen etter stormen i haust. Saka kjem opp den 

14 september. 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) - Kva seier avtalen om 

innløysing av ipad for avtroppande politikarar. 

Adm.sjonen sender ut informasjon om dette. 

Dokument utlevert i møtet:   
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Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær:  

 

 

 

Tysse, 01.09.2015 

 

 

 

 

Underskrift utvalsleiar  Underskrift møtesekretær 
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Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

016/15 15/625 Faste saker   

017/15 15/267 Søknader om fritak for eigedomskatt for 

bygningar med historisk verdi 

  

018/15 14/397 Interkommunal Næringsarealplan for Fusa, 

Os og Samnanger - uttale til høyringsutkast 

  

019/15 14/969 Riving og oppattbygging av mur - 

Kommunal delfinansiering 

  

020/15 15/543 Invitasjon til å teikna aksjar i selskapet 

Hordalandsdiagonalen AS 

  

021/15 12/98 Sal av alkohol på valdagen 14.09.2015   
 

 

 

 

4 av 9



 

 

SAKNR. 016/15 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:  Sak 21/15 vert handsama som ekstrasak.   

Utvalet sitt kvarter:  

Karl kolbotn (Frp) – Etterlyser byggjerekneskapen på vassverket i Myra og Samnanger 

barneskule, samt ønskje om eitt kommunestyremøte før valet. 

Rådmannen orienterte om at kostnaden for desse vil kome opp til sittande kommunestyret den 

14. oktober, som er siste møte (jf møteplan). 

Øyvind Røen (Sp) – Etterlyser vurdering av beredskapen etter stormen i haust. Saka kjem opp 

den 14 september. 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) - Kva seier avtalen om innløysing av ipad for avtroppande politikarar. 

Adm.sjonen sender ut informasjon om dette. 

 

FORM-016/15 VEDTAK: 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

 

 

 

SAKNR. 017/15 

SØKNADER OM FRITAK FOR EIGEDOMSKATT FOR BYGNINGAR MED HISTORISK 

VERDI 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 bokstav b 

til bygg i Samnanger med høg verneverdi.  

 

Vestlandshus på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 bokstav b. 
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Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Framlegget vart samrøystes vedteke.     

 

FORM-017/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 

bokstav b til bygg i Samnanger med høg verneverdi.  

 

Vestlandshus på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova 

§ 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova 

§ 7 bokstav b. 

 

Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 

bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova 

§ 7 bokstav b. 

 

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i 

eigedomskattlova § 7 bokstav b. 

 

 

 

SAKNR. 018/15 

INTERKOMMUNAL NÆRINGSAREALPLAN FOR FUSA, OS OG SAMNANGER - 

UTTALE TIL HØYRINGSUTKAST 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune har ikkje merknader til utkast til næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Framlegget vart samrøystes vedteke.     

 

FORM-018/15 VEDTAK: 
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Samnanger kommune har ikkje merknader til utkast til næringsarealplan for Fusa, Os og 

Samnanger. 

 

 

SAKNR. 019/15 

RIVING OG OPPATTBYGGING AV MUR - KOMMUNAL DELFINANSIERING 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune delfinansierer riving og oppattbygging av mur på gbnr. 27/19 med kr. 

35 000,- eks. mva. Finansieringa vert gjort over driftsbudsjettet for vatn, konto 1601.3450. 

 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:  Framlegget vart samrøytes vedteke.    

 

FORM-019/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune delfinansierer riving og oppattbygging av mur på gbnr. 27/19 med kr. 

35 000,- eks. mva. Finansieringa vert gjort over driftsbudsjettet for vatn, konto 1601.3450. 

 

 

 

SAKNR. 020/15 

INVITASJON TIL Å TEIKNA AKSJAR I SELSKAPET HORDALANDSDIAGONALEN AS 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune takkar nei til å teikna aksjar i Hordalandsdiagonalen AS. 

 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet: Marit Aase (Krf) sette fram følgjande framlegg: ” Samnanger kommune 

takkar idag nei til å teikna aksjar i Hordalandsdiagonalen AS. Det nye kommunestyret vil få 

saka til debatt og vedtak.” 

 

Karl Kolbotn (Frp) og Øyvind Røen (Sp) sette fram følgjande framlegg: ” Samnanger 

kommune kjøper ein aksje pålydande 10.000 kr Hordalandsdiagonalen AS. Dette vert 

finansiert ved overføring frå næringsfondet.     

 

Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg som fekk ingen røyster. Deretter vart det 

røysta alternativt over Aase (Krf) og Kolbotn/Røen (Frp) sine framlegg. 

Aase (Krf) sitt framlegg vart vedteke med 4 røyster. 

 

Følgjande 4 røysta for Aase sitt framlegg: 

Marit Aase (KRF) 

Øyvind Strømmen (Bl) 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) 

Birthe Skar-Moum (Ap) 
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Følgjande 3 røysta for Kolbotn/Røen sitt framlegg: 

Karl Kolbotn (Frp) 

Øyvind Røen (Sp) 

Eva Hellevang (H) 

 

 

FORM-020/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune takkar idag nei til å teikna aksjar i Hordalandsdiagonalen AS. Det nye 

kommunestyret vil få saka til debatt og vedtak. 

 

 

 

SAKNR. 021/15 

SAL AV ALKOHOL PÅ VALDAGEN 14.09.2015 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune gjer ikkje vedtak om forbod mot sal av alkoholhaldig drykk på valdagen 

14.09.2015. Det vil seia at vilkåra for sal av alkoholhaldig drykk på valdagen vil vera dei same som 

på vanlege vekedagar.    

 

 

 

 

 

26.08.2015 FORMANNSKAPET 

Handsaming i møtet:      

Marit Aase (Krf) sett fram følgjande framlegg:” Samnanger kommune ynskjer å vidareføra 

ordninga som har vore gjeldande med forbod om sal av alkohol på valdagen.” 

 

Det vart røysta alternativt over framlegga. Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 4 

røyster. 

 

Følgjande 4 røysta for rådmannen sitt framlegg; 

Øyvind Strømmen (Bl) 

Karl Kolbotn (Frp) 

Birthe Skar-Moum (Ap) 

Brigt Olav Gåsdal (Ap) 

 

Følgjande 3 røysta for Aase sitt framlegg: 

Marit Aase (Krf) 

Øyvind Røen (Sp) 

Eva Hellevang (H) 

 

 

FORM-021/15 VEDTAK: 

Samnanger kommune gjer ikkje vedtak om forbod mot sal av alkoholhaldig drykk på 

valdagen 14.09.2015. Det vil seia at vilkåra for sal av alkoholhaldig drykk på valdagen vil 

vera dei same som på vanlege vekedagar. 

8 av 9



9 

 

 

 

 

 

 

9 av 9


