
 

 

Spørsmål til ordfører – kommunestyremøtet 01.07.2019 
 

 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 4 spørsmål innen fristen som behandles under sak 94/19 – Eventuelt:  

 

1. Representanten Grindhaug (Krf) har fremmet følgende spørsmål:  

 

Det har lenge vært jobbet for å få på plass vei/sti til Bukkøy som tilfredsstiller kravene til 

universell utforming. Kan ordføreren gjøre rede for status og skissere en tidsline for når 

denne kan forventes ferdigstilt? 

 

 

  



 

 

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

 

 

Vannkvalitet i Karmøy kommune 

 

Med bakgrunn i den siste tids hendelser både på Askøy og Utsira, hvordan er vannkvaliteten 

i Karmøy og hvilke målinger foretar vi for å sikre oss at innbyggerne våre med trygghet får 

vann av en god kvalitet? 

Har vi noen reservevannkilder og beredskap dersom vannkvaliteten ikke skulle være 

tilfredsstillende? 
 
 
 

3. Representanten Thorheim (UA) har fremmet følgende spørsmål:  
 

 Det er ønskelig med status i forbindelse med å etablere interkommunal legevaktsamarbeid 
  
 
 

4. Representanten Borg (UA) har fremmet følgende: 
 

Jeg ønsker å fremme følgende oversendelsesforslag til Formannskapet i kommunestyremøte 

1.juli. 

 

Vi ønsker alle at Karmøy skal være en god kommune å bo i. Ikke minst for de eldre. 

Ber om at Karmøy ser på muligheten for å bli en Livsgledekommune. I den forbindelse 

hadde det vært fint om Formannskapet fikk en orientering i forkant av et møte. Anne Marit 

Sandhåland, lærer ved Åkrehamn videregående skole, kommer gjerne og forteller om hva 

det innebærer. 

En livsgledekommune jobber med å spre livsglede til eldre i sin kommune etter en model 

utviklet av Livsglede for Eldre og samarbeidskommuner. 

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisjasjon med tre hovedarbeidsområder: 

tjenesteutvikling, frivillighet og utdanning. 

Målet i en livsgledekommune er å jobbe systematisk og målrettet for å sikre et godt og 

variert tilbud til eldre i kommunen, med spesielt fokus på å nå de mest sårbare.  


