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SPØRSMÅL TIL ORDFØRER  

 

Kommunestyremøtet 25.03.2019 sak 32/19.  

 

I henhold til møtereglementets § 18 kan representantene stille spørsmål til ordfører:  

 

§ 18. FORESPØRSLER  

 

Etter kommunelovens § 34.2 kan ethvert medlem rette forespørsler til lederen i møtet, også om 

saker som ikke står på sakslisten. For at møteleder skal kunne gi et utfyllende svar under møtet, 

bør forespørselen være meldt skriftlig til møteleder i god tid før møtet . Ved forespørsler gis det 

anledning til ordskifte som begrenses til 10 minutter etter besvarelsen. Det gis ikke anledning til 

replikker ved forespørsler.  

 

Dersom representantene ønsker realitetsavgjørelse i saker som ikke er nevnt i innkallingen, må en 

vurdere dette ihht møtereglementets § 7:  

 

§ 7. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE. SAK SOM ER TATT OPP TIL 

BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN.  

 

Sakene som er nevnt i innkalling behandles i den orden de er nevnt i innkallingen. Forespørsler 

behandles etter de øvrige saker. Organet kan i møtet vedta annen rekkefølge. 

 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller 

organet vedtar å utsette forhandlingene om den. Dette er ikke til hinder for at forhandlingene 

midlertidig kan avbrytes for gruppemøter eller forhandlinger.  

 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til møtet, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 

møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at det.  

 

Spørsmålene må være meldt inn til ordfører senest kl 12.00 torsdagen før møtet. 

 

 

Følgende spørsmål er kommet inn innen fristen:  

 

 

- Spørsmål til ordføreren til besvarelse i kommunestyrets møte mandag 25.3.19 – fremsatt av 

Einar Endresen, FrP 

 

Bakgrunn: 
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Torsdag 7. mars 2019 arrangerte Karmøy FrP åpent møte om ungdom og rus i sine egne lokaler i 

Kopervik. 

Til møtet hadde vi innleid foredragsholder Torbjørn Nervik fra Norsk Narkotikapolitiforening 

(NNPF). 

I møtet fikk vi servert følgende fakta: 

- Ungdom i Karmøy følger "trenden" som er ellers i landet mht. rusmisbruk i ungdomsmiljøene. 

- Den vanlige "narkotikatrappa" (alkohol/tobakk – hasj – amfetamin/heroin) er blitt mindre vanlig 

blant ungdom. 

- Nå går ungdom "rett på" stoffer som ecstasy og MDMA. 

- I dag er det "vellykket" ungdom, som gjør det bra på skolen, som ruser seg i helgene "for å ha det 

gøy". 

- De som omsetter ecstacy og MDMA er jevnaldrende som ungdommene "ser opp til". 

- MDMA (virkestoffet i ecstacy) blir fremstilt som "helt ufarlig" i ungdomsmiljøene, men det finnes 

eksempler hvor ungdommer dør av indre blødninger fordi stoffet virker sterkt fortynnende på 

blodet. 

- Hasj som omsettes i dag har en mye større konsentrasjon av THC (virkestoff) enn tidligere. 

Misbruk over tid kan gi psykiske lidelser. 

- Politiet greier ikke å forebygge dette alene – foreldre MÅ på banen. 

- Foreldre må samarbeide med hverandre for å forebygge at ungdommer begynner å ruse seg. 

- NNFP har et konsept med "Bry deg-foredrag", som har foreldre til 8.-klassinger som målgruppe. 

(Brosjyre vedlagt.) 

- NNPF har utdannet sine egne "Bry deg-foredragsholdere" (polititjenestemenn) som gjerne stiller 

opp på foreldresamlinger. 

- Foreldre i målgruppen må lære hva de skal "se etter" for å kunne forebygge. 

- NNPFs "foreldreavtale" har vist seg å ha en god forebyggende effekt. 

 

Spørsmål: (Med henvisning til vedlagt brosjyre.) 

Ser ordføreren nytten av at foreldre til ungdom på 8.-trinnet får tilbud om et slikt "Bry deg-

foredrag" via karmøyskolen? 

Vil ordføreren bidra til at hvordan dette praktisk kan la seg gjennomføre blir utredet? 

 

Einar Endresen 

Gruppeleder FrP 
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