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Behandling:
Marianne Olsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at selger er hennes onkel.
Hun ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre ledd.
Bjørn Olsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i sitt nære vennskap med selger.
Han ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 andre ledd.
Aina Willumsen og Eirin Blomsø tiltrådt møtet under behandling av saken.
Ordfører refererte formannskapets innstilling.
Træna AP ba om et gruppemøte.
Felleslisten Sp/KrF v/ Lena Holmen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes 2 uke , evt. lenger, til svar på spørsmål under debatten blir svart ut evnt de
avtalene som gjøres:
 Vi ønsker at det blir utredet ang kostnader både med håndtering av
gods/ekspeditøroppgaver/vedlikeholdskostnader/snørydding/strøing ol.
 Avtalen med fylket må være klar før endelig avgjørelse
 Det blir satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte for endelig avgjørelse
Træna AP fremmet følgende tillegg til utsettelsesforslaget:
 Det blir en befaring og et møte i samferdselsgruppen
Felleslisten Sp/KrF sitt utsettelsesforslag med Træna AP sitt tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt og at saken kommer opp til ny behandling om max 14 dager.
Vedtak:
Saken utsettes 2 uker, evt. lenger, til svar på spørsmål under debatten blir svart ut evnt de
avtalene som gjøres:
 Vi ønsker at det blir utredet ang kostnader både med håndtering av
gods/ekspeditøroppgaver/vedlikeholdskostnader/snørydding/strøing ol.
 Avtalen med fylket må være klar før endelig avgjørelse
 Det blir satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte for endelig avgjørelse
 Det blir en befaring og et møte i samferdselsgruppen
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Ny behandling i kommunestyret om max 14 dager.
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