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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap   

Møtedato: 30.01.2019 

Sak: 3/19  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/68 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - LOKALITET REDNINGSSKØYTA  

 

Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF fremmet følgende endringsforslag: 

1. Det legges til rette for Redningsskøyta på kommunal tomt 2/20 på Ærøya i Træna 

kommune. 

2. Det anskaffes flytekaianlegg fra Helgeland Marinasystem AS som beskrevet i brev 

datert 08.01.19 fra ingeniør C. U. Bugge. 

3. Det oppføres lagerbygg i umiddelbar nærhet av flytebrygga. Byggets størrelse og 

utforming gjøres i samarbeid med Redningsselskapet. 

4. Det settes av inntil kr 1,7 mill til prosjektet. Beløpet tas opp som lån. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Træna AP fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken sendes i retur for å samle alle fakta om kostnader, eierforhold og krav fra 

redningsselskapet i samme sak: 

Saken må inneholde kvalitetssikrede tilbud på Brygge, landgang, lagerbygg og tilførsel av 

strøm og vann. 

Lagerbygget må være i henhold til avtale med redningsselskapet. 

Eierforhold til tomt i Ærøya må være avklart. 

 

Fellesliste Sp/KrF ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte tilføyde Felleslisten et nytt pkt 5 i sitt forslag til vedtak: 

5. Saken legges frem for Formannskapet til endelig godkjenning når alle anbud er 

kommet inn. 

 

Træna AP ba om et gruppemøte. 

 

Etter gruppemøte gikk formannskapet til avstemming: 

Det forelå da tre ulike forslag til vedtak: 

Træna AP – ble av ordfører ansett som et utsettelsesforslag og ble stemt over først – dette falt 

mot to stemmer.  

Så ble rådmannens innstilling og Felleslistens forslag satt opp mot hverandre; Felleslistens 

forslag til vedtak fikk tre stemmer, Rådmannens innstilling fikk to stemmer. Dermed ble 

Felleslistens forslag til vedtak vedtatt med tre mot to stemmer. 

 

Vedtak: 
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