SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT
Formannskapet behandlet saken den 20.01.2014, saksnr. 8/14
Behandling:

Vedtak:
1. Ordfører opplyste om at formannskapets møte 27. januar utgår, og at det istedet settes opp
et ekstraordinært møte i forkant av kommunestyrets møte 11. februar. Videre ba
ordfører om at møtet 17. februar flyttes til onsdag 19. februar.
Formannskapet samtykket til dette.

2. Rådmannen viste til at Gassco ønsket å kjøpe en nabotomt til hovedkontoret på Bygnes av
Karmøy kommune, som erstatning for tomt som Åkra Sement ønsker å overta fra
dem. Gassco kan ikke gjennomføre dette dersom kommunen setter krav om at tomta
skal bebygges innen to år.
Formannskapet signaliserte at Rådmannen kan fravike dette kravet.

Rådmannen viste til kommunestyrets vedtak i sak 64/13 Budsjett- og økonomiplan 20142017, pkt 20 «.. realisere et omsorgstun med langtidsplasser i heldøgns omsorg,
primært i tilknytning til Norheim BBH. Arbeidet med klargjøring av tomtealternativ
og konkretisering av omsorgsprosjektet starter umiddelbart. Målet er ferdigstillelse i
løpet av høsten 2015».
Rådmannen har undersøkt tomtealternativer, og redegjorde for dette. Mulighetene rundt
Norheim BBH er svært begrenset arealmessig. En evt ytterligere utvidelse vil måtte
skje på dyrket mark. Rådmannen vil heller anbefale et større areal på Spanne, og dette
vil bli innarbeidet i kommuneplanen.
Formannskapet signaliserte at dette var et positivt innspill som det vil bli spennende å
jobbe videre med.

4. Gaard (H) viste til storbrannen i Lærdal i helgen, og fremmet følgende
oversendelsesforslag til rådmannen:
Katastrofer skjer når alt som vanligvis fungerer ikke fungerer og flere funksjoner svikter på en
gang.
Vi bor på en øy med en gammel bro i nordre del og ny tunnel midt på.
I forbindelse med de forskjellige tjenestetilbudene for Karmøys befolkning vil man be om at
man vurderer «worst case» scenario: Nattestid, dårlig vær, vind, stengt bro etc., - i
beredskapsøyemed, når alt som kan gå galt går galt.
I forbindelse med planlegging av tjenestetilbudene skal beredskapen vurderes med hensyn til
forskjellig plassering av kjernetilbud.

Oversendt rådmannen uten realitetsbehandling

5. Hansen (SV) viste til pågående forhandlinger mellom lærerorganisasjonene og KS, og
fremmet ønske om at formannskapet ga et signal i forhold til fremtidig rekruttering
til læreryrket.
Ordføreren registrerer bekymringene, men KS forhandler nå på mandat som allerede er gitt
fra medlemskommunene.

