
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset og telefonmøte
28.02.2020 Tid: 08:30 og 12:50

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

V/ibeke Aasjord Juul (V), Ada Haatuft (H), Christina F. Holmvaag (SP)
Morten Mehus (SP), Ove Strand (AP)

Tordis Sofie Langseth, Even B. Lund (deltok ikke på tlf.møtet)

Godkjent
Ingen
9120

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pâmøtet.

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 03 .02.2020

kaø<E, l+fuJ,JW
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



Saksnr

9120

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
t9lr165
DRØFTING AV FORLIK MED BRAATHE GRUPPEN AS
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9120

DRØFTING AV FORLIK MED BRAATHE GRUPPEN AS

Innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Behandling i første del av møtet:

Internt notat av 27.02.20, oppsummering av saken samt vurderinger av prosess-risiko ble
gjennomgått. Notatet er unntatt offentlighet - $14(1).
Initiativ fra Braathe Gruppen AS av 26.02.20 ble presentert.

Enighet om forslag til vedtak:
Ordfører gis et mandat for forhandling om forlik. Steigen kommunes tilbud om forlik er at
søksmålet trekkes, og begge parter bærer sine egne sakskostnader. Dersom det ikke når fram,
kan kommunen strekke seg til å dekke inntil 150.000,- av motpartens kostnader.
Begrunnelse: Steigen kommune må forvente ytterligere kostnader på vår side minst i dette
omfang med å gjennomføre hovedforhandlinger, uansett utfall.

Vedtak i første del av møtet:

Ordfører gis et mandat for forhandling om forlik. Steigen kommunes tilbud om forlik er at
søksmålet trekkes, og begge parter bærer sine egne sakskostnader. Dersom det ikke når fram,
kan kommunen strekke seg til å dekke inntil 150.000,- av motpartens kostnader.
Begrunnelse: Steigen kommune må forvente ytterligere kostnader på vår sideminst i dette
omfang med å gjennomføre hovedforhandlinger, uansett utfall.

Behandling i andre del av møtet (pr.tlf.):

Enighet om forslag til vedtak:
Steigen formannskap godkjenner framforhandlet forlik, der Steigen kommune dekker
180.000,- kr. av Braathe Gruppen AS sine kostnader i forbindelse med gjennomført
KOFA-sak

Vedtak i andre del av møtet (pr tlf.):

Steigen formannskap godkjenner framforhandlet forlik, der Steigen kommune dekker
180.000,- kr. av Braathe Gruppen AS sine kostnader i forbindelse med gjennomført
KOFA-sak
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