
Spørsmål til ordfører – kommunestyremøte 16.03.20 

Innkomne spørsmål og oversendelsesforslag til kommunestyremøtet 16.03.2020.  

Det er innen fristen 12.03.2020 kl. 12.00 sendt inn 8 spørsmål og 2 oversendelsesforslag: 

 

 

Spørsmål 1 fremsatt av Susan Borg (KL) 

Jeg har nylig blitt gjort oppmerksom på en hendelse i Karmøy som har rystet meg veldig. 

Det gjelder et eldre hjemmeboende ektepar. Selv om begge er godt oppe i 80-årene, så prøver 

de å klare seg selv uten hjelp fra hjemmetjenesten. 

Det som skjedde var at den ene hadde en fallulykke kl.4 på natten. Ektefellen hadde ingen 

mulighet til å få vedkommende opp fra gulvet. Heller ikke datteren som ble tilkalt. 

Legevakten ble kontaktet. De kunne ikke hjelpe siden det ikke stod om livet. 

Lege kom for å undersøke og konstaterte det samme. Han gikk. 

De kontaktet da brannvesenet som heller ikke kunne hjelpe. 

Vedkommende ble da liggende på gulvet i 12 timer (!) før hjemmetjenesten kom og hjalp 

med å få personen opp i sengen. 

 

Jeg synes dette er helt forferdelig! 

Mitt spørsmål er: Hvem har ansvaret når slike hendelser oppstår? 

Jeg har kontaktet flere av de involverte og de ønsker også en avklaring ift. ansvar når slike 

ting oppstår. 

 

Mvh 

Susan Borg 

Karmøylista 

 

 

 

Spørsmål 2 fremsatt av Asbjørn Eik-Nes (V) 

Arkivsak: 16/2635 

Arkivkode: PLANR 4073 

Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 

M.FL. 

 

Då byggefeltet Fagervollvegen vart realisert for 8/10 år siden vart innbyggerane informert 

om at turveien Skarvene ville komme. Turvegen ville såleis verta ein trygg og god skuleveg 

for borna der. Åra går og fleire av borna skal no starte på ungdomsskulen utan å ha kunna 

benytta seg av sikker skuleveg som då var lova. Planforslaget har vore klart til videre 

behandling, men har ikkje hatt prioritet hos administrasjonen. 

 

Venstre vil derfor etterlyse saken og få informasjon om når dette prosjektet er planlagt 

ferdig. 

 

Asbjørn Eik-Nes 

Venstre 

 

 



Spørsmål 3 fremsatt av Randi Wisnæs (H) 

På bakgrunn av siste tids oppslag i media angående sykepleiere i kommunen som sier opp 

sin stilling i protest med begrunnelse i endring av turnus og merarbeids belastning, ønsker vi 

i Høyre å få en redegjørelse om hva Ordfører vil gjøre for å rette opp i dette slik at vi unngår 

at flere sykepleiere som vi har stort behov for i tjenesten, nå sier opp sine stillinger. 

 

Sykepleierne viser til nye turnuser hvor de blir pålagt mer helgearbeid, langvakter, delte 

vakter, færre ukedager og færre fridager i en arbeidsperiode. De hevder at «de ikke er blitt 

hørt angående sin bekymring for ny turnus er satt i verk og at de er bekymret for at denne 

økte arbeidsbelastningen fører til mer sykdomsfravær». 

 

Sykepleierne hevder at «deres bekymringer har blitt møtt med arroganse av arbeidsgiver og 

at dette vitner om at arbeidsgiver ikke har tatt inn over seg ansvaret for ansattes arbeidsmiljø 

og helsefremmende arbeidstidsordninger». 

 

Når vi vet at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere til vår kommune kan vi ikke lenger 

være kjent med dette, vi er nødt for å foreta oss noe for å snu denne trenden. NSFs 

hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune bekrefter at det er vanskelig å få søkere til ledige 

sykepleierstillinger, hvor også dårligere lønn enn i andre omkringliggende kommuner er en 

vesentlig faktor. 

 

Jeg er sterkt opptatt av å beholde våre dyktige sykepleiere og tilsvarende å rekruttere nye 

sykepleiere til våre omsorgstjenester. 

 

Hvilke initiativ vil Ordfører ta for å oppnå disse målsettinger? 

 

Med vennlig hilsen 

Randi Wisnæs 

Høyre 

 

 

 

Spørsmål 4 fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV): 

Spørsmål til ordfører rundt det Psykososiale arbeidsmiljø for ansatte i Karmøy Kommune 

med oversendelse til administrasjons utvalget 

 

I 2018 ble det fokus på å samle de arbeidsplassene og personene som hadde over 10 prosent 

fravær for å jobbe konkret der problemene er størst, KS ville da bruke Karmøy som eksempel 

til etterfølgelse. Karmøy ble brukt som inspirasjonskilde i prosjekt som retter seg mot de 

store kommunene i Norge der sykefravær var over 10 prosent. Karmøy ville da bli fyrtårn og 

rollemodell for de andre kommunene. 

 

Men Sykemeldinger går opp i Karmøy. Etter samtaler med ansatte i de forskjellige etater har 

det dannet seg et bilde av dårlig kultur rundt arbeidsmiljø rundt de ansatte, da er det viktig å 

ta grep da de skal levere viktige tjenester for våre innbyggere samt at vi har et 

arbeidsgiveransvar vi skal ta på alvor. 

 



Sykefraværsnærvæ sier at de skal gå til sine ledere før legen dersom man føler seg syk, De 

ansatte fortelle at de gruer seg for å gå på jobb. De har vondt i hodet, magen og er redd for 

represalier mens mange forteller at de er aktive arbeidssøkere ut av kommunen. 

 

Når kommunen må gjøre endringer i strukturen, er det lett å forstå at det kan gå i lås om 

tilliten ikke er tilstede. Omstillingen blir da vanskelig, vi ser at sykepleiere allerede har vært i 

media for å fortelle om sin situasjon. 

 

Kan det da være en ide at ledere og mellomledere får sin lovbestemte rett at de skal kurses i 

henhold til den plikten de har til å holde seg oppdatert gjeldene lovverk og avtale verk. 

Skal vi få bukt med sykefravær må vi også begynne å rydde med å få ledere til å få 

opplæring til å være ledere i sine etater. For å Gjenopprette tillit, skape gode arbeidsmiljø 

som alle er avhengig av for å yte et godt tjeneste tilbud er det kommunestyre sin plikt å sette 

kunnskap inn i alle etater. 

 

Ber om at saken oversendes administrasjonsutvalget med løsninger og en kartlegging av 

situasjonen med en involvering av de ansatte, med de ansattes syn på saken. Der faktorer 

som mobbing, utestenging, trusler, arbeidsmiljø generelt fremlegges utvalget for behandling 

for å finne løsninger. 

 

Vi har ikke råd til å miste folk og de ansatte skal føle seg verdsatt og ivaretatt. 

 

Marianne sol Levinsen  

Sv 

 

 

 

Spørsmål 5 fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) 

Viser til kommunestyrevedtak av saksnr. 66/18, forslag fra Aune(H) «kommunestyret ønsker 

å styrke brukerorganisasjoners medvirkning i rus og psykiatritjenesten» enstemmig vedtatt. 

saknr.35/19 Hovedutvalg helse og omsorg Det ble etter forslag fra Knutsen (krf) og Sæbø (H) 

vedtatt at det skal opprettes et brukerutvalg for rus og psykiatri. Dette ble enstemmig 

vedtatt. 

Dette er i tråd med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10: «Kommunen skal 

sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. Brukerorganisasjonene er representert på ulike måter 

for å ivareta brukernes erfaringer med basis i brukerkompetansen. Dette skjer gjennom 

brukerutvalg, møter, høringer og deltakelse i prosjekter». 

I fremlagt budsjettet står det i følgende utdrag: «Nytt mottakssenter for rus- og psykisk 

helsetjeneste. Det er utført en konseptstudie for å undersøke muligheter for lokaler til 

virksomhetene MO (mottak og oppfølging), RPH (rask psykisk helsehjelp) og ROP (rus og 

psykiatri). Virksomhetene disponerer i dag 5 lokaler fra Åkra i sør til Avaldsnes i nord. Flere 



av lokalene er underdimensjonert og oppfyller ikke forskriftskrav i forhold til størrelser, 

utforming og løsninger. Totalt er 6 konsepter undersøkt. Gjennom arbeidet med 

konseptstudien ble fordelene ved å samlokalisere virksomhetene tydelige ved at en får 

sambruk av areal som reduserer arealbehovet. Det arbeides videre med 2 konsepter – 

nybygg eller oppkjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse» 

På bakgrunn av dette er vi i Karmøylista blitt kontaktet av brukerorganisasjon som forteller 

at de ikke er blitt informert om dette arbeidet og dermed ikke har fått anledning til å 

medvirke i saken. 

Spørsmål: 

1.Hvordan vil ordføreren sikre reell brukermedvirkning i forhold til tjenestetilbudet for 

rus/psykiatritjenesten? 

2.Når opprettes brukerutvalget? 

Lillian Levik Løndalen- Karmøylista 

 

 

Spørsmål 6 fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) 

Er søknad om statlig finansiering av omsorgstjenester sendt? Karmøylista ønsker en 

statusoppdatering på denne saken. 

MVH Lillian Levik Løndalen-KL 

 

 

Spørsmål 7 fremsatt av Nils W. Krog (MDG) 

Bakgrunn: 

Verdens børser har i den senere tid falt kraftig. I skrivende stund (torsdag 12. mars), har Oslo 

børs falt 28 % fra årsskiftet 2019/2020. 

Karmøy kommune har en ikke uvesentlig andel av sine investeringer i ulike finansielle 

instrumenter, også aksjer. Til tross for at det ligger i finansmarkedenes natur at verdien 

varierer over tid, er det vel dessverre usannsynlig at man i inneværende budsjettår vil kunne 

påregne en positiv avkastning på Karmøy kommunes investeringer. 

Spørsmål til Ordføreren: 



Dersom det ikke oppnås positiv avkastning på Karmøy kommunes investeringer, hvor mye 

vil dette svekke årets budsjett? 

På hvilken måte, om noen, vil dette påvirke drift og planlagte investeringer i Karmøy 

kommune i inneværende budsjettår? 

 

 

Spørsmål 8 fremsatt av Nils W. Krog (MDG) 

Bakgrunn: 

I siste møte i Styringsgruppen for Haugalandspakken ble det slått fast at det er en betydelig 

differanse mellom kostnaden til de planlagte prosjektene og inntektsgrunnlag i 

Haugalandspakken. 

Det ble foreslått ulike muligheter for å dekke inn denne differansen. I det mest optimistiske, 

for Karmøy kommune sin del, var det tilgjengelig 300-350 millioner kroner for 

samferdselstiltak på Karmøy. Dette er om lag halvparten av de midlene som man må ha for å 

kunne fullfinansiere omkjøringsvegen fra Åkra syd til Veakrossen. 

Det forelå også andre forslag til kutt, som vil redusere Karmøys andel av de ulåste midlene i 

Haugalandspakken til 60 millioner kroner. 

Samtlige andre ordførere i møtet i Styringsgruppen understrekte at de prioriteringer som nå 

må tas i Haugalandspakken måtte forankres politisk i sine hjemkommuner. 

Spørsmål til Ordføreren: 

Hvilken prosess planlegger Ordføreren å ta initiativ til å gjennomføre, for å sikrer en bred 

politisk forankring av de endringene av prioriterte prosjekter i Haugalandspakken, og bruk 

av de gjenstående frie midlene, som nå tvinger seg frem ? 

 

 

 

  



Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV): 

Helse og omsorgsutvalget vedtok i 2019 at det skal opprettes et brukerutvalg. 

«Kommunen ønsket et mer omfattende samarbeid med ideelle organsisjoner innen rammen 

av kommunens behov og innkjøpsreglement.» 

 

Ber om en sak som kan dokumentere at bruker organsisjoner blir involvert i prosesser som 

omhandler brukere og pårørende som sendes fagutvalget helse og omsorgsutvalget  

Dette på bakgrunn av at brukere blir ivartett i forhold til vedtak i kommunestyret og lovverk 

knyttet rundt dette. 

 

Brukermedvirkning er lovbestemt og da hadde det vært interresant å vite om feks 

Rusmisbrukernes intresseorganisasjon RIO, KOR, og Mentalt helse bla a har vært involvert, 

evt hvilke som er involvert. 

Flere tilbud kommunen vi tidligere hadde er blitt tatt bort til tross for at det er gode tilbud 

som går til våre innbyggeres favør. 

 

Vi har flere organisasjoner godt forankret lokalt men også nasjonalt som har tilholdssted på 

brukerhuset i Haugesund. 

Kreftomsorg Rogaland var også en organisasjon som kommunen tidligere ga anerkjennelse 

til, men som ble tatt bort med et pennestrøk ved budsjett i høsten 2019. Vi har også flere 

ressurser i personer med både fagmessig og erfaringsmessig som ikke er nok involvert når 

det blir utformet en plattform for brukere og deres pårørende som står i utfordrende 

situsjoner.  

 

Som folkevalgt har vi et ansvar for å påse at vedtak blir fulgt opp i sin helhet. 

 

Vi får historier via media om økte takster, vansker med å få innvilget hjelp samt at pårørende 

bruker energi mot papirmøllen i tillegg til sine egne utfordringer i hverdagen. Dette og for å 

få en forutsigbarhet i sin hverdag. 

Brukernes medvirkning er derfor å anse som svært viktig da det er de som ser hvor skoen 

trykker. 

Vi har mange fagre planer, som ikke er verdt mye om vi ikke klarer å bedre dårlig 

livskvalitet eller i verste fall at liv går tapt. 

Kommunestyret har også vedtatt en egen pårørende plan. Denne planen bør ha 

brukerinnvirkning fra ressurser vi har her på haugalandet som vi kan dra nytte av. 

 

Kan ordfører bekrefte at en pårørende plan er under arbeid og underrette kommunestyret 

om hvilke organisjoner som er involvert i dette. 

 

Kan ordfører si noe om hvor informasjon om rettningslinjer for akutt psykisk 

helsevern/forebygging og strakstiltaltak ligger tilgjengelig for våre innbyggere? 

 

Kan ordfører si noe om hvordan våre barn som pårørende blir ivaretatt når de eksempelsvis 

blir berørt av kreft i nær familie. 

 

  



Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV): 

 

Bekymring rundt covid-19- Våre skoler og barnehage bør stenges med umiddelbar virkning. 

 

Alle våre skoler og barnehager på karmøy bør stenges med umiddelbar virkning, dette med 

å bruke «føre-var prinsippet»da korona-viruset er ute av kontroll. 

 

Vi vet kommuneledelsen har hatt møte med skoler og bestemt at vi avlyser 

svømming,kroppsøving inne/bruk av garderober og mat og helse. 

Jeg forstår vurderingen er løpende men 

Danmark har nå stengt skolene. Land som var enda tidligere ute med dette og andre tøffe 

tiltak har klart å bremse smitten mye bedre enn Norge har - til tross for tettere befolkning. 

I Oslo og enkelte andre kommuner stenges skoler, som et aktivt tiltak der mange hundre 

barn møtes. 

Det eneste som er farlig nå, er å ikke handle raskt, og mye. 

 

Vi MÅ lære av Kina. Ferske erfaringer har nå større gyldighet enn langsom forskning 

De vet når man skal vente på langsom forskning, og når vi må lytte til erfaring og HANDLE. 

Og det må vi gjøre nå. 

 

Regner med det kommer en orientering om løpende informasjon og at vi må ha vår lit til 

helsevesenet men det er likevel et prinsipp som heter «føre-var» 

 

Foreldre er bekymret for at barn blir smittet, og igjen havner i faresone for å få viruset, samt 

være smittebærere ovenfor sin egen familie. 

Vil det også settes igang tiltak med den cruise trafikk som forventes på Husøy, og ikke gjør 

som det de gjør i Haugesund- å slippe alle turister i land? 

Er det nok folk til å utføre et godt renhold på skoler/ barnehager andre offentlige steder folk 

oppholder seg. 

 

Vi må huske på at det er veldig mange som jobber i helsevesenet, i politiet, innenfor 

nøkkelfunksjoner i samfunnet, som er foreldre til barn som går i barnehage og på skole. 

 

Forslag til vedtak: 

Sv ønsker Karmøy bør bruke «føre-var» og vurdere å stenge skole og barnehage umiddelbart 

en periode frem for å vise handlekraft og ansvar til vi er 100% sikre på at virus er under 

kontroll. 

 

Marianne sol Levinsen 

Sv 


