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På grunn av den pågående pandemien og fare for smitte av koronavirus har den politiske ledelsen i
Haugesund kommune valgt å avholde bystyremøtet på Scandic Maritim, slik at krav om minimum 1.
meters avstand kunne overholdes.
Møtet ble streamet slik at publikum som ønsket det kunne følge med på møtet.

Til behandling:
Saksnr

Sakstittel

Sidetall

FO 20/2

Interpellasjon - May Britt Vihovde - Tårnhuset i Sørhauggata

FO 20/3

Interpellasjon - Tor Inge Eidesen - Fagerheim

RS 20/16 Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 12.05.20
RS 20/17 Protokoll Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 05.03.2020
RS 20/18 Protokoll Plan og miljøutvalget 13.02.2020
RS 20/19 Protokoll fra Plan og miljøutvalget 23.04.2020
RS 20/20 Protokoll formannskapet 19.02.2020
RS 20/21 Protokoll formannskapet 15.04.2020
RS 20/22 Protokoll formannskapet 6. mai 2020
RS 20/23 Protokoll bystyret 13.05.2020
PS 20/37 Kvalitetsmelding for barnehage og skole 2019
PS 20/38 Valg av meddommere til Haugaland tingrett, Gulating lagmannsrett og
Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett for perioden 01.01.2021 31.12.2024
PS 20/39 Søknad om kommunal selvskyldnergaranti - Djerv1919
PS 20/40 Deltakelse i interkommunalt samarbeid - kunnskap om sjøareala Regionalplan sjøareal havbruk - gjennomføring av
handlingsprogrammet
PS 20/41 Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journal
PS 20/42 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
PS 20/43 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2019

Ordfører foreslår at sak vedrørende kommunalgrunn behandles som politisk sak, med følgende
vedtak:
Bystyret gir kommunedirektøren mandat til midlertidig å utvide skjenkeområder på kommunal
grunn pga. korona-situasjonen.
Dette forutsetter enighet hos utelivsnæringens aktører.
Denne saken får nummer PS 20/44 Utvidet skjenkeområder på kommunal grunn.
Saksliste med tillegg fremmet av ordfører ble enstemmig godkjent.
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Tor Inge Fredriksen (H), Tom Landås og Arne-Christian Mohn (A) godkjenner dagens protokoll.
Protokollen kommer som referatsak i bystyret i 9. september.

Besøksdag – førsteklasse. Spørsmål sendt av Heldal (H)
Vi har gjennom oppvekstutvalget, fortvilte foreldre og mediene de siste dagene hørt hvordan Covid-19
påvirker besøksdagen til barna som skal begynne i førsteklasse til høsten. En spennende dag med
skolebesøk og møte med lærere og medelever er erstattet av en PowerPoint på e-post.
Vi har stor forståelse for at koronasituasjonen ikke er over, men mener det finnes en gylden middelvei
mellom PowerPoint på e-post, og det tradisjonelle opplegget.
Det er stort å begynne på skolen, og det er kommunens oppgave å sikre at dette blir en trygg, forutsigbar
og god overgang for alle.
Vi har derfor et enkelt spørsmål til ordføreren:
- Vil ordføreren ta initiativ til at besøksdagen gjennomføres?
Svar fra ordfører:
Ordfører takker for spørsmål og har fått følgende svar fra kommunedirektøren;
Overgangsrutinene og besøksdag for 1.klasse har vært drøftet med kommunens smittevernansvarlige i
kommunen ved flere anledninger i vår, og senest sist uke i forkant av utvalgsmøtet i oppvekst 4. juni.
Rådet har vært å ikke gjennomføre besøksdager. Det har i denne ekstraordinære situasjonen vært viktig
for administrasjonen å opptre ansvarlig og lytte til de smittevernfaglige rådene som en har fått. Temaet
har de siste dagene skapt engasjement og det er ikke ønskelig at det oppstår uro for de som skal starte i
1.klasse til høsten. Det er viktig å skape trygghet for de som skal begynne på skolen.
For å skape ro har skolesjefen tatt initiativ til at det ses på hvordan en alternativ besøksdag kan
gjennomføres før skoleårets slutt.

FO 20/2 Interpellasjon - May Britt Vihovde - Tårnhuset i Sørhauggata
Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Svar fra ordfører vedlegges protokollen
Vihovde (V) foreslo følgende oversendelse til planarbeidet:
Bystyret ber kommunedirektøren snarest legge frem kulturminneplan med handlingsplan.
Oversendelsene ble enstemmig oversendt.
Bystyret ber kommunedirektøren snarest legge frem kulturminneplan med handlingsplan.

FO 20/3 Interpellasjon - Tor Inge Eidesen - Fagerheim
Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Svar fra ordfører vedlegges protokollen
Eidesen (Sp) foreslår følgende oversendelse/prinsippvedtak:
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Matjorda på Fagerheim vernes.
Dette innarbeides i kommuneplanens arealdel ved neste rullering.
Votering:
Prinsippvedtaket fikk 36 stemmer mot 13 (Indbo, Isaksen, Bendiksen, Løvvik og Huseby (Frp). og,
Lønning, Bua, Amundsen, Eidesvik, Amundstad-Balle, Heldal, Selsås, og Leinan (H)) og ble oversendt.
Matjorda på Fagerheim vernes.
Dette innarbeides i kommuneplanens arealdel ved neste rullering.

RS 20/16 Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 12.05.20
RS 20/17 Protokoll Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 05.03.2020
Amundstad-Balle (H) gjorde oppmerksom på at denne protokollen ikke var vedlagt sakskartet.
Denne sendes ut til bystyret etter møtet.
RS 20/18 Protokoll Plan og miljøutvalget 13.02.2020
RS 20/19 Protokoll fra Plan og miljøutvalget 23.04.2020
RS 20/20 Protokoll formannskapet 19.02.2020
RS 20/21 Protokoll formannskapet 15.04.2020
RS 20/22 Protokoll formannskapet 6. mai 2020
RS 20/23 Protokoll bystyret 13.05.2020
PS 20/37 Kvalitetsmelding for barnehage og skole 2019
Forslag til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnehage og skole 2019 vedtas.Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 27.05.2020

Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Ordføreren foreslår følgende endret innstilling:
Kvalitetsmelding for barnehage og skole fra 2019 tas til orientering og tiltakene vedtas.
Enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
Kvalitetsmelding for barnehage og skole fra 2019 tas til orientering og tiltakene vedtas.

PS 20/38 Valg av meddommere til Haugaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Haugalandet og
Sunnhordland jordskifterett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret vedtar vedlagte forslag på:
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158 meddommere til Haugaland tingrett
36 meddommere til Gulating lagmannsrett
6 jordskiftemeddommere til Haugaland og Sunnhordaland jordskifterett.
Valget gjelder for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.05.2020
Enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 06.05.2020
Bystyret vedtar vedlagte forslag på:
158 meddommere til Haugaland tingrett
36 meddommere til Gulating lagmannsrett
6 jordskiftemeddommere til Haugaland og Sunnhordaland jordskifterett.
Valget gjelder for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
Bystyret vedtar vedlagte forslag på:
158 meddommere til Haugaland tingrett
36 meddommere til Gulating lagmannsrett
6 jordskiftemeddommere til Haugaland og Sunnhordaland jordskifterett.
Valget gjelder for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.

PS 20/39 Søknad om kommunal selvskyldnergaranti - Djerv1919
Forslag til vedtak/innstilling:
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.05.2020
Ordføreren orientert beløpet endres til maksimalt 7. millioner kroner
Innstilling med endring foreslått av ordførere ble enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 27.05.2020
1. Haugesund Bystyre stiller selvskyldnergaranti til Sportsklubben Djerv1919 for lånets
hovedstol, maksimalt 7 millioner kroner, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Garantien begynner å gjelde
fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen 1. januar 2021 og opphører
etter 15 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner. Det tillates inntil fem års avdragsfrihet.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Rogaland godkjenner garantistillelsen, jfr.
kommunelovens § 14-9. Det forutsettes at kommunens garantiansvar nedtrappes etter hvert
som lånet nedbetales i samsvar med lånets ordinære avdragsplan (annuitetslån).
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne saken.
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Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
1. Haugesund Bystyre stiller selvskyldnergaranti til Sportsklubben Djerv1919 for lånets
hovedstol, maksimalt 7 millioner kroner, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Garantien begynner å gjelde
fra det tidspunktet lånet tas opp med frist for låneopptaket innen 1. januar 2021 og opphører
etter 15 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner. Det tillates inntil fem års avdragsfrihet.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Rogaland godkjenner garantistillelsen, jfr.
kommunelovens § 14-9. Det forutsettes at kommunens garantiansvar nedtrappes etter hvert
som lånet nedbetales i samsvar med lånets ordinære avdragsplan (annuitetslån).
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne saken.

PS 20/40 Deltakelse i interkommunalt samarbeid - kunnskap om sjøareala - Regionalplan sjøareal
havbruk - gjennomføring av handlingsprogrammet
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Haugesund kommune deltar i Rogaland fylkeskommunes interkommunale samarbeid for å
etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer, som en oppfølging av Regionalplan
sjøareal havbruk og gjennomføring av handlingsprogrammet.
2. Haugesund kommune bidrar med sin andel på totalt kr. 140 000 til dette prosjektet. Midlene tas
ved bruk av havbruksfond og generelt disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.05.2020

Votering:
Innstillingen fikk 10 mot 1 stemme (MDG) med forbehold om annen avstemming i bystyret.
Vedtak i formannskapet 27.05.2020
1. Haugesund kommune deltar i Rogaland fylkeskommunes interkommunale samarbeid for å
etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer, som en oppfølging av Regionalplan
sjøareal havbruk og gjennomføring av handlingsprogrammet.
2. Haugesund kommune bidrar med sin andel på totalt kr. 140 000 til dette prosjektet. Midlene tas
ved bruk av havbruksfond og generelt disposisjonsfond.
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Saksprotokoll i Utvalg for plan og miljø - 28.05.2020
-Referatsak i Utvalg for plan og miljø

Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Høyvik Holmstrøm (MDG) foreslår følgende tillegg punkt nytt punkt 2. (innstillingens punkt 2. blir nytt
punkt 3)

2. Undersøkelsene av sjøarealene blir særlig viktig for artsmangfoldet og kunnskapsgrunnlaget skal
ta sikte på en bred tilnærming til bruk av arealene
Innstilling med tilleggspunkt fremmet av MDG ble enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
1. Haugesund kommune deltar i Rogaland fylkeskommunes interkommunale samarbeid for
å etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer, som en oppfølging av
Regionalplan sjøareal havbruk og gjennomføring av handlingsprogrammet.
2. Undersøkelsene av sjøarealene blir særlig viktig for artsmangfoldet og
kunnskapsgrunnlaget skal ta sikte på en bred tilnærming til bruk av arealene
3. Haugesund kommune bidrar med sin andel på totalt kr. 140 000 til dette prosjektet.
Midlene tas ved bruk av havbruksfond og generelt disposisjonsfond.

PS 20/41 Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journal
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Bystyret støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer intensjonserklæringen
2. Det legges fram ny sak for bystyret før inngåelse av en forpliktelsesavtale.
3. Bystyret støtter at Stavanger kommune tar en aktiv rolle i det videre arbeidet med Akson –
helhetlig samhandling og felles kommunal journal, både på vegne av kommunesektoren samlet
og kommunen i Rogaland spesielt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.05.2020
Enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 27.05.2020
1. Bystyret støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer intensjonserklæringen
2. Det legges fram ny sak for bystyret før inngåelse av en forpliktelsesavtale.
3. Bystyret støtter at Stavanger kommune tar en aktiv rolle i det videre arbeidet med Akson –
helhetlig samhandling og felles kommunal journal, både på vegne av kommunesektoren
samlet og kommunen i Rogaland spesielt.
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Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Øveraas (A) foreslår følgende endret innstilling:
1. Bystyret støtter videre arbeid med Akson, og signaliserer ønske om deltagelse igjennom
signering av intensjonsavtalen.
2. Bystyret presiserer at Hauegsund kommune ikke kan ta endelig stilling til deltagelse i et framtidig
Akson før det foreligger nødvendige avklaringer knyttet til spørsmål om finansiering,
organisering, deltagelse og samstyringsmodell mellom kommunene og staten.
3. Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en ny sak for bystyret før inngåelse av en
forpliktende avtale når dette er aktuelt.
4. Bystyret støtter at Stavanger kommune tar en aktiv rolle i det videre arbeidet med Akson –
helhetlig samhandling og felles kommunal journal, både på vegne av kommunesektoren samlet
og kommunen i Rogaland spesielt.

Pettersen.(R) foreslår følgende endret innstilling.
1. Haugesund kommune anser forslaget til ny e-helselov som et godt redskap for å fremme
samhandling i helsevesenet.
2. Haugesund kommune ønsker en avklaring av Helseplattformens overføringsverdi før nye
systemer innføres.
3. Haugesund kommune signerer ikke intensjonsavtalen.
Votering:
Forslag fremmet av.(R) fikk 10 stemmer (R, Frp, V, Pettersen PP og Engesli (SV)) og falt.
Kommunedirektørens innstilling fikk 14 stemmer (H) og falt
Forslag fremmet av Øveraas (A) ble vedtatt med 39 stemmer mot 10 (R, Frp, V, Pettersen PP og Engesli
(SV)) stemmer.
Vedtak i bystyret 10.06.2020
1. Bystyret støtter videre arbeid med Akson, og signaliserer ønske om deltagelse igjennom
signering av intensjonsavtalen.
2. Bystyret presiserer at Hauegsund kommune ikke kan ta endelig stilling til deltagelse i et
framtidig Akson før det foreligger nødvendige avklaringer knyttet til spørsmål om
finansiering, organisering, deltagelse og samstyringsmodell mellom kommunene og
staten.
3. Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en ny sak for bystyret før inngåelse av en
forpliktende avtale når dette er aktuelt.
4. Bystyret støtter at Stavanger kommune tar en aktiv rolle i det videre arbeidet med Akson –
helhetlig samhandling og felles kommunal journal, både på vegne av kommunesektoren
samlet og kommunen i Rogaland spesielt.
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PS 20/42 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
REGNSKAP 2019 - HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF

Forslag til vedtak:
Bystyret godkjenner regnskapet til Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF for 2019
Regnskapsmessig mindre forbruk for 2019 er kr. 2.398.259,89,Det foreslås at overskuddet disponeres på følgende måte:
Kr. 1.198.259,89

Fondsavsetning til balansekonto 55799008 Andre driftsfond. Avsetning gjøres
med grunnlag i usikre inntekter i forbindelse med koronasituasjonen i 2020.

Kr. 1.000.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55399007 - Edda kino - inventar og utstyr.
Beløpet øremerkes nytt utstyr i forbindelse med utbygging av Edda kino.

Kr. 200.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55399006 Festiviteten – Tekniske
oppgraderinger av utstyr.

Saksprotokoll i Styret for Haugesund kino- og konserthus KF - 07.05.2020

Spørsmål fra Svein Erik Indbjo:
1. Har foretaket anledning til å søke på regjeringens støttetiltak i forbindelse korona situasjonen?
2. Hvordan foregår momskompensasjonen til det nye foretaket?
Daglig leder Atle Myklebust orienterte.
Kinosjef Marit Færevåg Sætre orienterte om driftsåret 2019 for Edda kino.
Konserthussjef Tom Erik Anfinsen orienterte om driftsåret 2019 for Festiviteten konserthus.
Det ble gitt en orientering om regnskapet og årsmeldingen. Det ble fra administrasjonen foreslått at en
endrer alle avsetninger fra investeringsfond til driftsfond for å ha en mer økonomisk handlefrihet i
foretaket med tanke på årets situasjon.
REGNSKAP 2019 - HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF
Forslag til vedtak:
Bystyret godkjenner regnskapet til Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF for 2019
Regnskapsmessig mindre forbruk for 2019 er kr. 2.398.259,89,Det foreslås at overskuddet disponeres på følgende måte:
Kr. 1.198.259,89

Fondsavsetning til balansekonto 55799008 Andre driftsfond. Avsetning gjøres
med grunnlag i usikre inntekter i forbindelse med koronasituasjonen i 2020.
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Kr. 1.000.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55399007 - Edda kino - inventar og utstyr.
Beløpet øremerkes nytt utstyr i forbindelse med utbygging av Edda kino.

Kr. 200.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55399006 Festiviteten – Tekniske oppgradering
av utstyr.

Saksprotokoll i Styret for Haugesund kino- og konserthus KF - 07.05.2020
Bystyret godkjenner regnskapet til Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF for 2019
Regnskapsmessig mindre forbruk for 2019 er kr. 2.398.259,89,Det foreslås at overskuddet disponeres på følgende måte:
Kr. 1.198.259,89

Fondsavsetning til balansekonto 55799008 Andre driftsfond. Avsetning gjøres
med grunnlag i usikre inntekter i forbindelse med koronasituasjonen i 2020.

Kr. 1.000.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55799011 - Edda kino – teknisk inventar og
utstyr. Beløpet øremerkes nytt utstyr i forbindelse med utbygging av Edda kino.

Kr. 200.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55799005 Festiviteten – Teknisk utstyr.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.05.2020
Saken utgår, skal ikke behandles i formannskapet

Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Saken skal ikke behandles av utvalg for Kultur, idrett og frivillighet og/eller formannskapet, da KF
rapportere direkte til bystyret.
Enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
Bystyret godkjenner regnskapet til Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF for 2019
Regnskapsmessig mindre forbruk for 2019 er kr. 2.398.259,89,Det foreslås at overskuddet disponeres på følgende måte:
Kr. 1.198.259,89

Fondsavsetning til balansekonto 55799008 Andre driftsfond. Avsetning
gjøres med grunnlag i usikre inntekter i forbindelse med
koronasituasjonen i 2020.

Kr. 1.000.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55799011 - Edda kino – teknisk inventar
og utstyr. Beløpet øremerkes nytt utstyr i forbindelse med utbygging av
Edda kino.

Kr. 200.000,-

Fondsavsetning til balansekonto 55799005 Festiviteten – Teknisk utstyr.
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PS 20/43 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2019
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Haugesund bystyre godkjenner regnskapet for 2019 for Haugesund kommune
2. Haugesund bystyre vedtar disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk 113,7 millioner
kroner slik det er vist i tabell 1
3. Haugesund bystyre tar Haugesund kommunes årsberetning for 2019 til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.05.2020

Enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 27.05.2020
1. Haugesund bystyre godkjenner regnskapet for 2019 for Haugesund kommune
2. Haugesund bystyre vedtar disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk 113,7 millioner
kroner slik det er vist i tabell 1
3. Haugesund bystyre tar Haugesund kommunes årsberetning for 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Bystyret - 10.06.2020
Andersen (H) foreslår følgende oversendelse:
Bystyret ber administrasjonen tildele ekstra ressurser innenfor eksisterende budsjett for å få fortgang i
ferdigstillingen av revidering av Kommunedelplan for klima og energi.
Forslag til oversendelse fremmet av Andersen (H) fikk 28 stemmer mot 21 (og ble vedtatt)
Innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
1. Haugesund bystyre godkjenner regnskapet for 2019 for Haugesund kommune
2. Haugesund bystyre vedtar disponeringen av regnskapsmessig mindreforbruk 113,7
millioner kroner slik det er vist i tabell 1
3. Haugesund bystyre tar Haugesund kommunes årsberetning for 2019 til orientering.
Med følgende oversendelse:

Bystyret ber administrasjonen tildele ekstra ressurser innenfor eksisterende budsjett for å
få fortgang i ferdigstillingen av revidering av Kommunedelplan for klima og energi.

PS 20/44 - Utvidet skjenkeområder på kommunal grunn.
Forslag til vedtak:
Bystyret gir kommunedirektøren mandat til midlertidig å utvide skjenkeområder på kommunal grunn pga.
korona-situasjonen.
Dette forutsetter enighet hos utelivsnæringens aktører.
Innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak i bystyret 10.06.2020
Bystyret gir kommunedirektøren mandat til midlertidig å utvide skjenkeområder på kommunal
grunn pga. korona-situasjonen.
Dette forutsetter enighet hos utelivsnæringens aktører.
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Haugesund 10. juni 2020
Arne-Christian Mohn
ordfører
Eli Håland
sekretariatsleder
Protokollen fra bystyret 10/6 2020 er godkjent av:
Underskrift og dato
Arne-Christian Mohn:

___________________________________

Tor Inge Fredriksen:

___________________________________

Tom Landås:

___________________________________
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