Behandling i Fylkesutvalet - 22.02.2021
Jan Ove Tryggestad (SP) fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Stranda
kommune, som har eigarskap i Hafast, og gjekk frå under røystinga.
Tove-Lise Torve (AP) fremma spørsmål om sin habilitet som fylkesordførar for Møre
og Romsdal fylkeskommune, som har eigarskap i Hafast, og gjekk frå under
røystinga.
Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (AP) tok over leiinga av møtet.
11 voterande tilstades under voteringa over habilitetsspørsmåla.
Tove-Lise Torve vart samrøystes kjend habil og tok sete.
Jan Ove Tryggestad vart samrøystes kjend habil og tok sete.
13 voterande.
Tove-Lise Torve tok over leiinga av møtet.

Anders Riise (H) fremma følgjande forslag:
«1. Søknad frå Hafast AS om tilskot til utviklingsmidlar på til saman 3,0 mill.
kroner vert imøtekomen med ei fordeling over 3 år.»
Frank Sve (FRP) fremma på vegner av seg sjølv, Geir Stenseth (FRP) og Anne Marie
Fiksdal (FRP) følgjande forslag:
Nytt punkt 1:
«Søknaden frå HAFAST as om tilskot på til saman 3,0 mill Kr, vert
imøtekomme.
Finansiering blir å ta gjennom fyrste ordinære budsjettendring i 2021.»
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Tove-Lise Torve (AP),
Kristin Sørheim (SP), Jan Ove Tryggestad (SP), Pål Farstad (V) og Randi
Walderhaug Frisvoll (KRF) følgjande alternative forslag:
«Søknad frå Hafast AS om tilskot vert imøtekomen med ein million kroner.
Finansiering blir å kome attende til i samband med sak om budsjettendring.»
Frank Sve (FRP) og Anders Riise (H) trekte sine forslag og fremma slikt nytt
fellesframlegg:
«1. Søknad frå Hafast AS om tilskot til utviklingsmidlar på til saman 3,0 mill.
kroner vert imøtekomen med ei fordeling over 3 år.»
2. Finansiering blir å ta gjennom fyrste ordinære budsjettendring i 2021.»
Votering:
Fylkeskommunedirektøren si innstilling fekk 2 røyster (SV, MDG) og fall.
Fellesforslaget frå Frank Sve og Anders Riise fekk 5 røyster (FRP, H) og fall.

Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen med fleire fekk 11 røyster og vart vedteke. 2 (SV,
MDG) røysta mot forslaget.
Vedtak i Fylkesutvalet - 22.02.2021
Søknad frå Hafast AS om tilskot vert imøtekomen med ein million kroner.
Finansiering blir å kome attende til i samband med sak om budsjettendring.

