MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Solstein AS, Vea Øst
Møtedato: 20.01.2014
Tid : Kl. 16.00 – 18.25
Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Simonsen Aase
Thorheim Helge
Knutsen Leif Malvin
Nesheim Ole Henrik
Gaard Tor Kristian
Borg Susan Elin
Sæbø Nina Ve
Alsaker Roald
Nilsen Jarle
Storesund Siv J.
Holvik John K.
Ekornsæter Inge Jacob
Hansen Odd Magne

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Parti
H
FRP
KRF
H
H
FRP
FRP
KRF
AP
AP
AP
H
SV

Forfall
Møtte for Thorheim Helge
Møtte for Storesund Siv J.

Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, budsjettsjef og
formannskapssekretær

Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Karmøy rådhus, 22.01.2014

Formannskapssekretær

Forfall

11. 2 forfall. 2 varamedlemmer møtte.

Innkalling godkjent.

Kristine Tveit

Fremmøte

Saknr. 1/14
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 25.11.2013

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 25. november 2013 godkjennes.

Saknr. 2/14
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET
Behandling:
Ordfører foreslo at forslaget ble oversendt til rådmannen.
Forslag 1 enstemmig oversendt rådmannen.
Vedtak:
Forslag 1 – Jordåen (V) vedrørende drift av Vormedal svømmehall

Oversendt rådmannen.

Saknr. 3/14
SALG AV AKSJEPOSTER
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Karmøy kommunestyre vedtar å selge Karmøy kommunes 5 aksjer i AS Torvastad
under forutsetning av pris som oppgitt i saksframstillingen.
2.
Karmøy kommunestyre vedtar å selge Karmøy kommunes ene aksje i AS Skog
under forutsetning av pris som oppgitt i saksframstillingen.
3.
Netto gevinst overføres til ubundet investeringsfond.
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Saknr. 4/14
DETALJERT BUDSJETT 2014 FOR SENTRALADMINISTRASJONEN
Behandling:
Korrigert tabell ble ettersendt sakspapirene 14.01.2014. Riktige beløp i tabellraden «Rådmannen» er:
13 023 (Regnskap 2012), 11 739 (Budsjett 2013) og 11 706 (Budsjett 2014).
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett.

Saknr. 5/14
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY OG BOKN KOMMUNAR OM KJØP AV
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGJEVINGSTENESTE
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen om Pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste
mellom Karmøy kommune og Bokn kommune.

Saknr. 6/14
GNR/BNR 149/398, STEMMEMYR, SPANNE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED
OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
PARSELL 1 (STD.12/2825)
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet opprettholder vedtak i delegert sak nr. 591/13.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 7/14
REFERATLISTA 27.01.2014
Behandling:
Holvik (Ap) foreslo at pkt 9 ble tatt opp som sak, og at formannskapet støttet søknaden fra Haugaland
KunstVerk. Forslaget om å ta henvendelsen opp som sak fikk 3 stemmer (Ap 2, SV 1), og falt.
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Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1.
Møteprotokoll – Utvalg for samfunnsplanlegging 04.12.2013
Til etterretning
2.

Møteprotokoll – Jubileumskomite for kvinners stemmerett og grunnloven 02.12.2013
Til etterretning

3.

Møteprotokoll – Jubileumskomite for kvinners stemmerett og grunnloven 12.10.2013
Til etterretning

4.

Skatteinngang i desember 2013 - Notat fra Kemneren av 10.01.2014
Til etterretning

5.

Brev fra fylkesmannen i Rogaland av 06.01.2014 – Klageavgjørelse etter alkoholloven – klage på
avslag på søknad om skjenkebevilling – Kaffebaren AS – Karmøy kommune
Til etterretning

6.

Brev til Åkra idrettslag av 18.12.2013 – Svar – Søknad om ambulerende skjenkebevilling i
Åkrahallen
Til etterretning

7.

Brev til Luftfartstilsynet av 02.12.2013 – Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for
Haugesund Lufthavn, Karmøy
Til etterretning

8.

Brev fra Viksemarkas venner av 29.12.2013 – Søknad om sponsor
Til etterretning

9.

E-post fra Haugaland KunstVerk av 18.12.2013 vedrørende søknad til Rogaland fylkeskommune
Til etterretning

Saknr. 8/14
EVENTUELT
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.
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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.

3.

Rådmannen viste til kommunestyrets vedtak i sak 64/13 Budsjett- og økonomiplan 2014-2017,
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.
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