
Spørsmål til ordfører – kommunestyremøtet 13.05.2019 

 

 

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.  

 

Det er kommet inn 7 spørsmål innen fristen som behandles under sak 59/19 – Eventuelt:  

 

1. Representanten Gaard (H) har fremmet følgende spørsmål:  

 

Nye Kopervik skole 

 

sak til eventuelt. 

 

Som alle kommunestyremedlemmene er kjent med har vi bevilget ca 416 mill NOK til ny 

skole i Kopervik. 

Administrasjonen er i gang med forarbeidet, og har sendt ut på anbud, "samenterprise" som 

både ordfører og for mannskap fikk orientering om i etterkant, både at det var sendt ut og 

hva dette var(orientering av konsulent i formannskapet) 

 

Kan ordføreren orientere om status og fremdrift i arbeidet? 



 

2. Representanten Gaard (H) har fremmet følgende spørsmål: 

 

sak til eventuelt. 

 

Heldagskultur. 

 

Det vises til tidligere vedtak mht heldagskultur som er en villet politisk retning i Karmøy 

kommunestyre. 

Man får tilbakemeldinger om at iverksettelsen av dette ikke er helt uten problemer. 

Personer som av forskjellige grunner har valgt redusert arbeid har fått tilbud om 100% jobb, 

dersom det ikke takkes ja til det sitter man med informasjon om at man da må over i 

stillinger uten fast arbeidstid(ringevikarliknende). 

Dette kan være personer som 1) har delvis uførhet fra før 2) handicap som gjør at man velger 

redusert stilling 3) personer som av privat årsak velger redusert stilling.  

Man sitter også med informasjon om at kvalifisert personell ikke får lederstillinger som man 

ellers kunne vært kvalifisert til hvis man var 100% arbeidsufør. 

 

Kan ordføreren forsikre at det i det videre arbeid vil bli brukt skjønn og individuell 

tilpasning under arbeidet med heldagskultur. 

Vil innføringen av heldagskultur ha budsjettmessige konsekvenser? (stikkord: overtid til de 

som allerede er i 100%, helgeturnus) 

Hvordan greier man inndekningen i Helg uten innleie av vikarer? Medfører heldagskultur så 

frekvent helgearbeid at man risikerer å miste kvalifisert personell til andre kommuner. 

 

med vennlig hilsen 

Tor Kristian Gaard 

gr leder Høyre 

 

 

3. Representanten Gaard (H) har fremmet følgende spørsmål: 

 

Orienteringssak til Kommunestyret (eventuelt) 

 

Kriseberedskap. 

Kan ordføreren gi en orientering om vann-beredskapen, høydebasseng, reserve-aggeregat i 

tilfelle lednigsbrudd eller strømbrudd. 

Fra pålitelig hold får man opplyst at kriseberedskapen mht til vann er ca 15 timer. 

 

 

med vennlig hilsen 

Tor Kristian Gaard 

gr leder Høyre 

 

 

 

 



 
4. Representanten Skorpe (H) har fremmet følgende spørsmål:  
 

Ordfører 

  

I et mediaoppslag angående problemer med hærverk og innbrudd i Veavågen oppfordret 

Ordføreren lokalbefolkningen til å kontakte administrasjonen om problemet. Dette ble gjort 

for ca 2,5 år siden uten noen reaksjon fra administrasjonen, siden den gang har problemet 

eskalert og de som bor i de kommunale boligene er gått fra å være en mix av rusmisbrukere 

og folk uten rusproblemer til nå å kun bestå av rusmisbrukere. 

Et vel så stort problem som de som faktisk bor i boligene er alle de som bare oppholder seg 

der, dette har kommunen ingen som helst kontroll eller oversikt over, mange av disse er 

svært unge mennesker på vei inn i en karriere som rusmisbruker. Tidligere ble det begått 

innbrudd/tyverier i ren vinningshensikt nå blir det i tillegg også utført helt meningsløse 

tyverier av alt fra kjeledresser til blomsterdekorasjoner i tillegg til økende hærverk. 

  

Vil Ordføreren ta initativ til at administrasjonen skal se på forholdene på Sletten og om det er 

muligheter for en bedre fordeling mellom rusmisbrukere og andre beboere i de kommunale 

boligene der? 
  

 

 

5. Representanten Endresen (FrP) har fremmet følgende spørsmål:  

 

Spørsmål til ordføreren til besvarelse i kommunestyrets møte 13. mai 2019 

 

 

Bakgrunn: 

Ordføreren har i et tidligere kommunestyremøte svart undertegnede at det allerede finnes 

«penger på bok» til å bygge den omtalte «omkjøringsveien». 

Statens Vegvesen bekreftet dette da man i kommunestyrets møte 11 februar i år svarte «JA» 

på mitt spørsmål om det vil la seg gjøre å bygge omkjøringsveien uten å forlenge 

bompengeinnkrevingsperioden for Haugalandspakken, og uten å heve bompengesatsene 

vesentlig. 

 

Etter dette har jeg fått henvendelse fra flere som er bekymret for om dette kan stemme. Man 

viser til det sist offentliggjorte regnskapet for Haugalandspakken AS:  

Årsregnskapet for 2017, som er tilgjengelig i Brønnøysundregistrene. 

 

For meg ser det ut som at regnskapet viser følgende: 

 

Sum fordringer:   Kr.      13.583.327 

Sum bankinnskudd, kontanter: Kr.    592.554.915 

SUM OMLØPSMIDLER:  Kr.    606.878.663 

 

SUM GJELD:    Kr.    624.878.663 

 



For meg ser det altså ut som at Haugalandspakken AS pr. 31.12.2017 hadde 

kr. 18.740.421 mer i gjeld enn summen av omløpsmidlene.  Da kan man undre seg over hvor 

pengene man bl. a. skal bygge «omkjøringsvei» for befinner seg. 

 

 

Spørsmål: 

Ordføreren bes redegjøre for følgende overfor kommunestyret: 

 

1) Hvordan er forholdet mellom omløpsmidler og gjeld i Haugalandspakken AS pr. 

dags dato? 

2) Hvordan ser man for seg at omkjøringsveien vil kunne la seg finansiere uten at 

bompengeinnkrevingsperioden forlenges ut over 2023, og uten at 

bompengesatsene heves vesentlig? 

 

 

 

Mvh. 

Einar Endresen 

Gruppeleder 

Karmøy FrP. 

 

6. Representanten Borg (UA) har fremmet følgende spørsmål: 

 

Jeg viser til sak 164/18 i Formannskapet 17.12.18 hvor jeg stilte spørsmål til ordfører ang. 

kommunal oppreisningsordning for barnevernsbarn. 

Ordfører svarte følgende:   

Jeg er positiv til at alle som er utsatt for overgrep eller har opplevd uverdige omsorgsforhold 

i institusjon eller fosterhjem skal få behandlet sakene sine og bli vurdert opp mot en offentlig 

oppreisningsordning. Både statlige myndigheter og KS arbeider for tiden med 

problemstillingen. Jeg mener Karmøy skal se hva som kommer fra disse, og så vurdere 

hvordan vi forholder oss i det videre.  

 

Jeg siterer videre fra saksprotokollen: 

Borg (UA) foreslo følgende: Formannskapet ber Rådmannen utarbeide en sak for 

gjenoppretting av kommunal oppreisningsordning i Karmøy. Flere kommuner i Rogaland 

vurderer nå å gjenopprette denne ordningen. Disse bør kontaktes for et eventuelt samarbeid. 

I saksfremlegget bør det også fremkomme et alternativ for et eget utvalg i Karmøy om et 

samarbeid på fylkesplan ikke skulle være mulig. Nilsen (Ap) foreslo at forslaget fremsatt 

av Borg oversendes rådmannen uten realitetsbehandling og at sak utarbeides i første del av 

2019. Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt rådmannen.Sitat slutt.  

 

Det viser seg i ettertid at Justiskomiteen har behandlet saken og gjort følgende vedtak: 

Stortinget ber regjeringen ta initiativ ovenfor KS for å utarbeide en beste praksis-anbefaling 

for frivillige kommunale og fylkeskommunale erstatningsordninger.Sitat slutt. 

 

Det vil m.a.o. ikke opprettes en statlig oppreisningsordning.  

Det vil være opp til hver enkel kommune å gjeninnføre ordningen. 



Vil ordfører ta initiativ til å gjeninnføre ordningen i Karmøy, slik at barnevernsbarn utsatt for 

overgrep eller som har opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem i 

Karmøy kommune får den oppreisningen de har krav på? 

 

Mvh 

Susan Borg (UA) 

 
7 . Representanten Hagland (UA) har fremmet følgende spørsmål: 
 

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 13.05.19 

I forbindelse med Haugaland Krafts salg av Gismervik Næringspark,ble det ,”forespeilet” et 

ekstraordinært utbytte på kr.142 000 000,- Dette utbyttet ser ut til å være “forsvunnet” og 

mitt spørsmål er :Hva skjedde med disse midlene og hva er de tenkt brukt til hvis de ikke 

blir utbetalt som utbytte ? Slik jeg ser denne saken,er dette et utbytte eierkommunene har rett 

på og ønsker en skikkelig, forståelig, forklaring på hvorfor jeg eventuelt tar feil. 

  

                              Trygve Hagland UA 

 


