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SAKSPROTOKOLL - TID FOR TØMMER 2020

Behandling:
Innledningsvis ba representant Roger Fløttum (AP) en vurdering av sin habilitet da han som
ansatt i kommunen er med i arrangementskomiteen for Tid for Tømmer og har derav vært
delaktig i forberedelsen av saken.
Kommunestyret erklærte Roger Fløttum som inhabil og Fløttum fratrådte møtet under den
videre behandlingen av saken.
Representant Jon Odden (AP) ba også en vurdering av sin habilitet da han også er medlem av
arrangementskomiteen. Men da han er oppnevnt som politisk representant, er han ikke å
betrakte som inhabil.
I tillegg ba varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) også om en vurdering av sin habilitet da
hun er medlem i arrangementskomiteen som representant for skogeierlaget. Kommunestyret
vedtok å erklære Tholin som inhabil og hun fratrådte møtet i den videre behandlingen av
saken.
Rådmann opplyste at etter anmodning fra kommunens kriseledelse, har
arrangementskomiteen for Tid for Tømmer vedtatt å avlyse arrangementet Tid for Tømmer.
Innstillingens pkt. 1 om bevilgning av tilskudd vil dermed utgå.
I den påfølgende debatten ble det stilt spørsmål om hvorvidt de øvrige arrangementene blir
avlyst. Ordfører opplyste i den forbindelse at det er opp til arrangøren å selv avgjøre om
arrangementene blir avlyst eller ikke. I tillegg opplyste rådmannen at spørsmålet om nasjonale
tiltak og anbefalinger for kulturarrangementer foreløpig gjelder frem til 15. juni og at
regjeringen har varslet en oppdatering av evt. tiltak innen 1. mai. Videre redegjorde
rådmannen for kriseledelsens fullmakter mht avlysning av arrangementer.
Representant Lars Arnstein Grime (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
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1.

Kommunestyret forutsetter at arrangøren følger nasjonale smittevernstiltak og
anbefalinger i forbindelse med spørsmålet om evt. gjennomføring av de planlagte
arrangementene.

Den endrede innstillingen og tilleggsforslaget fra representant Lars Arnstein Grime ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
2.
Kommunestyret vedtar å innvilge søknaden til Fjordflyt om likviditetslån på kroner
150.000,3.
Kommunestyret vedtar å innvilge underskuddsgaranti for Fjordflyt og Fra fjord til
Helvete med inntil kroner 25.000,4.
Tilskudd til TfT arrangement belastes DA-fond. Før vedtak står det 1.467.734,- kroner
på DA-fondet.
5.
Dersom det blir behov for underskuddsgaranti belastes dette DA-fond.
6.
Kommunestyret forutsetter at arrangøren følger nasjonale smittevernstiltak og
anbefalinger i forbindelse med spørsmålet om evt. gjennomføring av de planlagte
arrangementene.
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