
Innkomne spørsmål og oversendelsesforslag til kommunestyremøtet 25.11.2019 

 

Det er innen fristen 21.11.2019 kl. 12.00 kommet inn 7 spørsmål og 1 oversendelsesforslag.  

 

1. Spørsmål fremsatt av Alsaker (H) 

 

Spørsmål til ordfører 

I forbindelse med valgkampen hadde jeg et leserinnlegg i Karmøynytt. Der utfordret jeg dere 

som stilte som ordførerkandidater, i tillegg til listekandidater, i samarbeid med 

administrasjonen 

til følgende: ”La oss snu hver eneste stein, la oss få en oversikt over de forskjellige tilbud som er, 

og hva andre kommuner gjør, som vi ikke gjør, for å forhindre selvmord!” 

 

I etterkant av nullvisjonvedtaket vårt i 2018 fremmet av representanten Odd Mangor 

Einarsen fra Arbeiderpartiet, så har fokuset på dette området vært økende. Det har blant 

annet vært arrangert folkemøte i Kopervik kino med Else Koss Furuseth, markering på 

biblioteket, samt også andre lokale arrangement rundt dette temaet. Årsaken er jo også at vi 

har lagt bak oss en tøff vinter og vår med mange selvmord i Karmøy kommune. 

 

I Karmøy kommune har vi ikke fått på plass en egen handlingsplan for 

selvmordsforebygging enda. Vi har ikke en plan på hvordan vi skal jobbe med dette 

vanskelige temaet, ei heller et system på hvordan ansatte som jobber med barn og unge skal 

håndtere dette. Sistnevnte gruppe bør minimum få seg et OBS-kurs, som setter fokus på å 

hjelpe våre ansatte til å oppdage mennesker med selvmordstanker. Jeg ønsker at vi snarest 

får på plass en handlingsplan for forebygging av selvmord på Karmøy; gjerne en 

interkommunal handlingsplan for hele Haugalandet. 

 

Jeg ønsker at vi som folkevalgte skal ta innover oss omfanget av dette samfunnsproblemet 

som selvmord er, og ønsker at vi i forkant av et kommunestyremøte - gjerne i forbindelse 

med presentasjon av denne planen - kan invitere inn LEVE ROGALAND. Denne 

organisasjonen støtter etterlatte og berørte ved selvmord, men bidrar også til å forebygge 

selvmord gjennom åpenhet og opplysningsvirksomhet til blant annet politikere. 

 

Til slutt har jeg en drøm om at vi i løpet av denne perioden skal få til en konferanse for 

ungdommene våre her på Haugalandet, der tema for dagen er livsmestring. I april ble en slik 

konferanse holdt i Stavanger, der 1000 ungdommer fikk høre Else Koss Furuseth sin sterke 

historie, og der de også fikk informasjon om hvor en kan søke hjelp når en har tunge tanker. 

Dette var en konferanse hvor både fylkeskommunen, Helse Vest og andre naturlige 

organisasjoner bidro. 

 

Så ordfører, jeg vet at det jobbes med en handlingsplan. Sannsynligvis så er den rett rundt 

hjørnet, men jeg har følgende spørsmål: 

 

1. Kan ordfører si noe om når Karmøy kommune får på plass en handlingsplan for 

forebygging av selvmord? 

 



2. Ønsker ordfører å ta et initiativ til å invitere inn LEVE ROGALAND i forkant av 

et kommunestyre når denne handlingsplanen blir politisk behandlet? 

 

3. Ønsker ordfører å ta initiativ til en livsmestringskonferanse her på Haugalandet, sammen 

med våre nabokommuner? 

 

Mvh 

Roald Alsaker 

Karmøy Høyre 

 

 

2.  Spørsmål fremsatt av Grønningen (Sp) 
 

Hei 

  

Gruppemøtet i Karmøy Senterparti har bedt meg ta opp følgende i 

kommunestyremøtet mandag 25.11 

  

Den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken 

  

I et svar til stortingsrepresentant Solfrid Lerbekk 14. november la 

Samferdselsministeren til grunn at det ikke kommer en takstøkning i 

Haugalandspakken og at vi må redusere prosjektporteføljen med 

2,4 milliarder kroner. Dette gjør at Haugalandspakken kun har 1,3 

milliarder kroner igjen å bruke innen den avvikles i 2023. 

Haugalandspakken kan dermed ikke finansiere alle prosjektene på 

prioriteringslisten, som samlet utgjør 3,74 milliarder kroner.  

  

Spørsmål til ordføreren:  

  

  

Kan ordføreren gi noen informasjon / signaler om reelle alternative løsninger for 

Åkra sentrum og Veakrossen dersom det ikke er penger nok til å fullføre 

omkjøringsvegen? 

  

  
Med vennlig hilsen 
  
Tor Asle Grønningen 
Gruppeleder 
Senterpartiet 
 
 



 

3. Spørsmål fremsatt av Krog (MDG) 

 

Spørsmål 1, Utbygging av Kolnes og realisering av ny Eikjevei 

 

Ordfører! 

 

Kolnes blir av mange omtalt som “indrefileten på Haugalandet”, og representerer et stort 

potensiale for Karmøy kommune med tanke på utvikling av fastlandssiden, flere innbyggere 

og økte skatteinntekter m.m. Fra 2007 til 2012 ble det derfor ble lagt ned betydelige ressurser 

fra kommunens side i å utarbeide en egen kommunedelplan for utbyggingen av Kolnes. 

 

 

Grunnet et rekkefølgekravet om at det først må bygges ny Eikjeveg, har ikke utbyggingen 

kommet i gang enda. Imidlertid har både rådmann (forord til budsjett 23.10.2018) og 

ordfører (nyttårstalen 2018) tatt til orde for å forsere arbeidet. Også i valgkampen i 2019 ble 

det snakket varmt om dette fra flere partier. 

 

 

Med midler fra Haugalandspakken er det gjennomført detaljregulering av ny Eikeveg (sak 

50/18, plan 5052, vedtatt 14. juni 2018). Haugesund kommune har fulgt opp og regulert den 

delen av Eikjevegen som ligger i Haugesund kommune (plan RL1750, vedtatt 13. mars 2019). 

Dermed skulle alt til rette for å få fortgang i dette arbeidet. Vårt spørsmål til ordføreren er 

derfor: 

 

 

Gitt at investeringsbudsjettet som strekker seg frem til 2029 vedtas som foreslått, kan 

ordføreren skissere en realistisk fremdriftsplan for 

 

a) realisering av ny Eikjeveg 

 

og 

 

b) videre utbygging av Kolnes 

 

 

 

4. Spørsmål fremsatt av Krog (MDG) 
 

Spørsmål to, manglende midler i Haugalandspakken. 

 

 

Ordfører! 

 

Gjennom media er det nå blitt kjent at Samferdselsminister Jon Georg Dale har bekreftet at 

det er et gap mellom Haugalandspakkens tilgjengelige midler (frem til 2023) og pakkens 



vedtatte prosjekter på i størrelsesorden 2,44 milliarder. Dette forutsetter at den omsøkte 

takstendringen ikke innvilges, noe som virker sannsynlig gitt det politiske klima rundt 

bompenger i Norge for tiden. 

 

Ordføreren har mange ganger offentlig hevdet at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er 

fullfinansiert, og at pengene sågar «står på bok», senest i pressekonferansen da Posisjonens 

sammarbeidsavtale ble presentert etter valget. 

 

Samtidig har Ordføreren nylig kommet med utspill i media hvor han tar til orde for blant 

annet å skrote et veiprosjekt i Haugesund kommune, nemlig Fagerheim-Ekrene, for å bedre 

økonomien i Haugalandspakken, noe det vel er grunn til å tro at de styrende organer i 

Haugesundkommune  sannsynlig vis vurderer noe annerledes. 

 

I den forbindelse ønsker Miljøpartiet de Grønne svar på følgende spørsmål: 

 

1.)  Er Ordføreren fremdeles av den oppfatning at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er 

fullfinansiert? 

 

  

2.)  Kan ordføreren opplyse om hvordan prosessen rundt inndekningen av differansen 

mellom tilgjengelige midler og allerede vedtatt prosjekter i Haugalandspakken vil foregå 

fremover? 

 

  

3)    Vil Karmøy kommunestyre få anledning til å komme med innspill på hvilke prosjekter i 

Haugalandspakken som bør ofres, reduseres eller fullføres slik de per dags dato er vedtatt, 

eller vil det være kommunens representanter i Haugalandspakkens styre, Ordfører og 

Varaordfører, som personlig fårestår disse vurderinger/prioriteringer?    

 

 

MVH 

Nils W. Krog 

Leder MDG Karmøy 

 

5. Spørsmål fremsatt av Hansen (SV) 

 

Karmøy kommunestyre 25.november. 

  

Spørsmål til ordfører vedrørende finansiering av Haugalandspakken og Omkjøringsveien. 

  

Det har i lang tid vært stilt spørsmål om økonomien i Haugalandspakken. Det ser ikke 

ut til at det er rom for å gjennomføre alle gjenstående prosjekter. Forutsetningene har endret 

seg. Prosjektene har blitt dyrere enn opprinnelig planlagt og finansiering i form av økte 

bompengesatser ser ikke lenger ut til å være aktuelt. 



Statens Vegvesen og ordføreren har tidligere opplyst at Omkjøringsveien er fullfinansiert. 

Dette stemmer åpenbart ikke all den tid Stortinget ikke har vedtatt bompengeøkning og at 

det ifølge samferdselsministeren kun står 260 millioner på bok. 

Da styringsgruppen var samlet i september ble det klart at det måtte kuttes prosjekter for 

minst 1,55 milliarder. På et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk 

har samferdselsministeren nylig informert om at det mangler 2,44 milliarder for å kunne 

finansiere alle veiprosjektene i pakken. Dette er nesten en milliard mer enn det 

styringsgruppen har lagt til grunn. 

Kort oppsummert kan en konkludere med følgende: 

 Haugalandspakken er ikke fullfinansiert 

 Det er ikke nok penger til å gjennomføre alle veiprosjektene 

 Omkjøringsveien er et av veiprosjektene som trolig ikke kan realiseres som planlagt 

  

  

På denne bakgrunn vil jeg be ordføreren svare på følgende spørsmål: 

  

1.       Har styringsgruppa for Haugalandspakken og politikere i Karmøy blitt 

feilinformert om den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken? 

  

2.       Karmøy har allerede mottatt betydelige midler fra Haugalandspakken og har i 

utgangspunktet «krav» på omlag en tredjedel av tilgjengelige midler. Hva er det som 

gjør at ordføreren tror at Karmøy skal få nærmere to tredjedeler av de gjenstående 

midlene til finansiering av Omkjøringsveien? 

3.       Ordføreren har uttalt til formannskapet at det må kuttes i andre store prosjekter i 

Haugalandspakken enn Omkjøringsveien på bakgrunn av den økonomiske 

situasjonen. Har ordføreren tenkt over hvilke andre alternativer vi har dersom det 

viser seg at det ikke er mulig å realisere Omkjøringsveiprosjektet? 

  

Odd Magne Hansen (SV) 

 

6. Spørsmål fremsatt av Aarhus (H) 

 

Spørsmål til ordføreren 

Dag Inge Aarhus – kommunestyrerepresentant Karmøy Høyre 

 

Spørsmål: 

Kan ordføreren redegjøre bakgrunn for at han gikk ut i media med konkrete forslag til kutt i 

vedtatte prosjekter i Haugalandspakken før dette er drøftet i styringsgruppe, eller i 

eierkommunene? Jeg, og resten av Høyres gruppe, registrerer at ordføreren heldigvis 

presiserer at dette er hans egne tanker. Ettersom ordføreren er vår representant i 



styringsgruppen er vi likevel bekymret for samarbeidsklimaet i styringsgruppen, da en i den 

rollen neppe kan forvente å få tenke «egne tanker» uten at dette tolkes i en bestemt retning 

av de andre kommunene i samarbeidet.  

 

Bakgrunn for spørsmålet: 

15.november i år hadde Haugesunds avis en sak med tittel «Ordfører anbefaler kutt i store 

prosjekter». Bakgrunnen for overskriften var en uttalelse fra ordfører Jarle Nilsen etter 

styringsgruppemøte i Haugalandspakken i september, samt en redegjørelse på Stortinget fra 

samferdselsministeren på Stortinget nå i november. Der kunne samferdselsministeren 

opplyse om at Haugalandspakken trolig mangler 2,44 milliarder og ikke 1,55 milliarder (1,55 

var beløpet som ble referert til etter styringsgruppen møte i september). 

Vi har stor forståelse for behovet for å se på prioriteringslisten ut fra de økonomiske 

aspektene, men det er viktig at vi nå sikrer en felles tilnærming i regionen som sikrer 

gjennomføring av flest mulig av de prioriterte prosjektene. For Karmøy er strekningen Vea – 

Åkra sør fortsatt det høyest prioriterte tiltaket. Dernest er det viktig at prioritering, og 

eventuelle kutt, diskuteres i de fora som er satt til å forvalte dette – nettopp for å unngå at 

dette ender opp som en krangel i media om hvilke prosjekter som må nedprioriteres. 

Karmøy Høyre har tillit til den jobben som ordføreren er satt til å gjøre på vegne av 

kommunen i styringsgruppen og regner med at uttalelsene var en glipp i en forståelig 

frustrerende situasjon. Men nå må vi få regionsamarbeidet inn i ett mer konstruktivt spor 

enn det vi har sett i det siste – der eksempelvis saken om fastlands-Karmøy fra vår 

nabokommune heller ikke har gagnet det interkommunale samarbeidet. 

 

7.  Spørsmål fremsatt av Aarhus 
 

Spørsmål til ordføreren 

Dag Inge Aarhus – kommunestyrerepresentant Karmøy Høyre 

 

Spørsmål: 

Kan ordføreren redegjøre for i hvilken grad kommunen har gått gjennom eksempelvis 

vedtaksbrev med tanke på klarspråk i henhold til vedtatt «Språkveileder for Karmøy»? 

 

Bakgrunn for spørsmålet: 

Som kommunestyrerepresentant er jeg gjort kjent med at vedtaksbrev om korttidsopphold er 

mangelfulle med tanke på informasjon som pårørende trenger i en krevede daglig-situasjon. 

Jeg vet også at det er stort press på de ansatte i kommunen som jobber med disse sakene, 

men desto viktigere at vi gir riktig og nok informasjon til at pårørende vet hva de skal gjøre 

og hva de skal forholde seg til. 

Kommunen har selv i sin plan for klarspråk vektlagt at mottakere av informasjon/vedtak fra 

kommunen har ulikt behov for enkelt og informativt språk. Derfor er det viktig at 

kommunen prioriterer å gå gjennom de maler for vedtak som berører personer som er i 

vanskelige og sårbare situasjoner. På sikt må en selvsagt sikre at alle vedtak er tydelige og 

enkle å forstå. Vedkommende som jeg har fått informasjon fikk tidligere i år tildelt 

korttidsopphold for sin ektefelle ved ett av kommunens sykehjem. Informasjon om dette 

kom i form av vedtaksbrev med informasjon om tildeling av plass. Så langt bra, og brevet 

var kortfattet med vedtaket helt i starten (i tråd med klarspråk-prinsippene). Problemet var 



at brevet IKKE innholdt konkret informasjon om tidspunkt for oppmøte, hvem en skulle 

henvende seg til og informasjon om kontaktperson en kunne henvende seg til dersom en 

lurte på noe. Brevet sa heller IKKE noe om at allerede tildelt avlastingsplass på dagtid, som 

en hadde på faste dager, ikke lenger var gjeldende så lenge en hadde korttidsplass. En kan 

forstå bakgrunnen for at en ikke trenger dagtilbud når en allerede har korttidsplass på 

samme sykehjem, men pga manglende informasjon om dette så ventet vedkommende på at 

ektefellen skulle hentes av fellestransport til dagplass (som var på samme sted som 

korttidsopphold var innvilget). Denne transport kom ikke siden dagplass og korttidsplass 

ikke kombineres. Når det da heller ikke var oppgitt en kontaktperson for korttidsoppholdet 

ble dette en vanskelig situasjon. 

For å avslutte litt positivt så er det bra at vedtaksbrevene er blitt kortere og at vedtaket 

kommer tidlig i brevet. Og det er bra at kommune har utarbeidet og oppdatert en veileder til 

klarspråk. Men når en har en god språkveileder så håper jeg at en tar en gjennomgang og 

identifiserer de brev/vedtak som går ut til de som er de mest sårbare situasjoner, og dermed 

sikrer at de får den informasjon de trenger i en krevende hverdag. 

Se vedlagt sladdet vedtaksbrev. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Oversendelsesforslag fremsatt av Holvik (Ap) 

 

Ordfører 

 

Jeg vil gjerne ta opp igjen en gammel sak fra perioden 2011-2015. 

Kommunestyret vedtok følgende 25.03.2015 da skolebruksplanen ble vedtatt: 

Rådmannen får  i oppdrag å utrede  en  løsning for  samlokalisering av Skudenes ungdomsskole, 

Skudeneshavn  skole, bibliotek, kultur  og  idrett. (Oppvekst-, kultur-  og 

idrettssenter  modellen  ligger  til  grunn, og  hvor  private, lag, organisasjoner, kommunen, etc. 

kan  samhandle  om  beste  løsning). 

  

Dette vedtaket er ikke fulgt opp så jeg ønsker å fremme det på ny, men vil også å komme 

med et nytt innspill. Biblioteket i Skudeneshavn ligger i ett etter hvert gammelt og slitt 

skolebygg som ikke er veldig godt tilpasset dagens krav. I tillegg er dette et stort bygg som 

også sannsynligvis er forholdsvis dyrt i drift og burde avhendes. Samtidig er det flere tomme 

lokaler i Skudeneshavn sentrum. Ved å overta noen av de byggene kunne bokbyen 

Skudeneshavn fått bibliotekbygg i sentrum, gjerne med en liten kafekrok/lesekrok som en 

kunne leid ut for en liten sum til noen som kan drive kafe i bygget. Som så mange andre byer 

og tettsteder sliter Skudeneshavn med å få folk til sentrum. På denne måten kan vi få gitt 

biblioteket en ny giv, samtidig som Karmøy Kommune er med og bygger sentrum. Slik kan 

vi slå flere fluer i et smekk - skape en ny møteplass, skape liv i sentrum og på den måten 

også støtte opp om handelsnæringen og gjøre Skudeneshavn mer attraktiv. 

  

Oversendelsesforslag 

Rådmann får i oppdrag å utrede en ny løsning for bibliotek i Skudeneshavn, hvor aktuelle bygg i 

Skudeneshavn sentrum vurderes. Samtidig skal en også se på en løsning for  samlokalisering av 

Skudenes ungdomsskole,  bibliotek, kultur  og  idrett. (Oppvekst-, kultur-  og 

idrettssenter  modellen  ligger  til  grunn, og  hvor  private, lag, organisasjoner, kommunen, etc. 

kan  samhandle  om  beste  løsning). 

  

 

 


