MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 30.10.2017
Tid : Kl. 16:00 – ca 18.30
Funksjon

Navn

Parti

Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Nilsen Jarle
Ferkingstad Anne
Hult Robin
Andersen Svanhild Irene L.
Knutsen Leif Malvin
Friestad Cecilie
Grønningen Tor Asle
Simonsen Aase
Gaard Tor Kristian
Borg Susan Elin
Døsen Pål Andre
Jordåen Magnar

AP
AP
AP
AP
KRF
KRF
SP
H
H
FRP
UA
V

Varamedlem

Fremmøte
Inhabil i sak 122 og 123

Møtte for Nilsen i sak 122
og 123.

Medlemmer:

11 medlemmer. Ingen forfall. Ett varamedlem møtte ved
habilitetsfravær.

Fra adm. (evt. andre):
Referent:

Rådmann

Konsulent Elin Davidsen

Før møtet ble satt ble det holdt to orienteringer:
 Status for arbeidet i «Kulturhusgruppa» v/Kirsten Jæger Steffensen og Lasse Pedersen
 Norwegian Clean Energy Cluster v/Annette Sæther, Haugaland Vekst og Øyvind Olsen.

Innkalling godkjent.
Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 116/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2017
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet den 23.10.2017.

Saknr. 117/17
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 23.10.2017
Behandling:
Ordfører foreslo at Forslag 1 ble oversendt til rådmannen.
Ordførers forslag enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste om at korrekt navn er «Flataskjær» og forslo at Forslag 2 ble tatt til
etterretning.
Ordførers forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag 1 - Andersen S.H. (Ap) - Vedrørende framtidig avfallshåndtering i Karmøy
kommune
Oversendes rådmannen.

Forslag 2 – Toskedal (Krf) - Vedrørende navneendring fra «Flatskjær» til «Flataskjær».
Til etterretning.

Saknr. 118/17
MØTEPLAN 2018 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY
Behandling:
Simonsen (H) foreslo følgende endring:
Kommunestyrets møte i desember flyttes fra 10. til 17.
Innstillingen med Simonsens endringsforslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for 2018:
Folkevalgt organ

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

Kommunestyret,
kl 18.00
Formannskapet, evt
klagenemnd/
Valgstyret, kl 16.00

15
22

5

19

19

5

9
23

14

18

28

4

24

27

10

22

1
29

12

17

26

17

Hovedutvalgene setter opp sine respektive møtekalendre slik at det blir mest mulig
optimalt i forhold til utsendingstidspunkt for saker til overordnede organ.

Saknr. 119/17
EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - ORGANISERING I KARMØY
KOMMUNE
Behandling:
Rådmannen foreslo følgende korrigering:


I pkt 1 rettes «kommuneadvokatembetet» til «kommuneadvokatkontoret».



Tillegg til pkt 4:
Det kan også kreves gebyr for særskilt avtale om vigsel annet sted dersom dette medfører økte
kostnader for kommunen.
Vigselsgebyr fastsettes i forbindelse med de årlige budsjetter.

Innstillingen med rådmannens korrigering enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til Kommuneadvokatkontoret i Karmøy.
2. Kommunale vigsler avholdes som hovedregel i kommuneadvokatens lokaler vis a vis
rådhuset (rettssalen). Det åpnes for at vigsler kan avholdes annet sted etter særskilt
avtale med vigslerne. Det forutsettes at evt. annet vigselssted ikke medfører økte
kostnader for kommunen.
3. Vigsler kan finne sted i kontortiden torsdager og fredager.
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4. For vigsler utenom kontortid, og for personer som er hjemmehørende i andre
kommuner kan det kreves et gebyr som dekker kostnadene knyttet til vigslene.
Det kan også kreves gebyr for særskilt avtale om vigsel annet sted dersom dette
medfører økte kostnader for kommunen.
Vigselsgebyr fastsettes i forbindelse med de årlige budsjetter.
5. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen
gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.

6. Ordningen evalueres i 2019.

Saknr. 120/17
SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY 2018 2021
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar at Karmøy kommune forlenger inngått avtale om deltakelse i
sykkelbyavtalen med Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Haugesund
kommune for 4 nye år. Avtalen gjelder med de forutsetninger som fremgår av
vedlagt avtale.

2. For å dekke de økonomiske forutsetninger avtalen legger opp til vedtar
formannskapet at kommunens andel på kr 75.000,- tas fra de budsjetterte midler for
trafikksikring (konto 3230 45000 33220 P03980). Formannskapet er inneforstått med
at det vil måtte avsettes budsjettmidler av tilsvarende beløp innenfor
avtaleperioden.

Saknr. 121/17
TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2016/17
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar tilstandsrapport for Karmøyskolen – skoleåret 2016/17 til
orientering, med følgende tillegg:
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Karmøy kommunestyre ser med bekymring på at det for 4. året på rad ikke er positiv endring
innen feltene Motivasjon og Mestring og ber om at det legges fram plan innen utgangen av
inneværende skoleår med siktemål å få dette opp på landsgjennomsnittet på ungdomstrinnet.

Saknr. 122/17
RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE
BARNEHAGER
Behandling:
Ordfører (Ap) redegjorde stilte spørsmål ved sin habilitet, jf. fvl. § 6.2, og fratrådte ved
vurderingen av dette.
Varaordfører Knutsen (KrF) overtok møteledelsen.
10 representanter til stede.
Knutsen foreslo at Nilsen ble erklært inhabil.
Nilsen enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. § 6.2.
Jordåen (V) tiltrådte. 11 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for likeverdig økonomisk behandling
av private barnehager. Retningslinjene gjelder fra og med 01.01.2018.
Rapportering og telling av barn, vedtak og utbetalinger
1. Alle barnehager skal fortløpende registrere endringer i forhold til barn og
oppholdstid i kommunens barnehageopptaks-system.
i.
Både barn som begynner, barn som slutter og endringer av oppholdstid skal
rapporteres.
2. Barn i både kommunale og private barnehager telles 2 ganger pr. år: 15. desember
(året før tilskuddsåret) og 15. august i tilskuddsåret..
i.
I 2018 skal 1. januar legges inn som en 3. telledato i tillegg til 15. desember og
15. august.
3. Vedtak basert på telling 15. desember fattes innen 2 uker etter at frist for registrering
i Basil går ut, mens vedtak ved telling 15. august skal fattes innen 2 uker fra
telledato.
i.
Alle private barnehager vil få minst to vedtak pr. år. Et basert på telling 15.
desember og et basert på telling ved høstsemesterets oppstart 15. august.
ii.
Telling 15. desember gjelder for perioden januar til 15. august.
iii.
Telling 15. august gjelder for perioden 16. august til og med desember.
4. Alle vedtak skal inneholde en utbetalingsplan. Utbetalinger vil alltid skje
forskuddsvis i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
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i.

I tilfelle den private barnehagen har fått for mye utbetalt, skal tilskudd
tilbakebetales innen 30 dager fra vedtakstidspunkt.

Satser og pensjon
5. Driftstilskudd: Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31.
oktober i året før tilskuddsåret. Hva som inngår i kommunens beregning av satser
reguleres av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
6. Kapitaltilskudd: Kommunens tilskudd til kapitalkostnader er basert på nasjonale
satser. Private barnehager etablerte før 2016 har fått byggeår som inngår i
beregningen fastsatt i beregningene for tilskudd 2016.
7. Familiebarnehager og åpne barnehager: Tilskudd til familiebarnehager og åpne
barnehager er basert på nasjonale satser.
8. Pensjon
i.
Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som
blir dekket gjennom påslaget, har etter søknad krav på å få dekket
pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar 2015.
ii.
Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager
utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke. Grunnlaget
for beregningen er regnskapsførte pensjonsutgifter i de private barnehagene
og kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.
iii.
For å evaluere barnehagenes pensjonskostnader, bruker kommunen
regnskapstall fra Basil.
i. Krav om dekning av høye pensjonskostnader må fremmes før
utgangen av det tilskuddsåret søknaden gjelder.
Annet
9. Eventuelle særskilte søknader om tilskudd ut over det nivået tilskuddsmodellen
tilsier, delegeres til formannskapet.
10. Ordningen med eksisterende samarbeidsgruppe bestående av representanter for
administrasjonen i kommunen og tre representanter fra private barnehager
videreføres.
i.
Representanter fra private barnehager velges av barnehagene.

Saknr. 123/17
NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE
Behandling:
Ordfører (Ap) redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet, jf. fvl. § 6.2, og fratrådte ved
vurderingen av dette.
Varaordfører Knutsen (KrF) overtok møteledelsen.
10 representanter til stede.
Knutsen foreslo at Nilsen ble erklært inhabil.
Nilsen enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. § 6.2.
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Jordåen (V) tiltrådte. 11 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at leiekontrakten med Hinderaker og Visnes Vel sies opp og
driften i avdeling Visnes, Avaldsnes barnehage, opphører 14.08.2018.

Jordåen fratrådte.
Nilsen tiltrådte og overtok møteledelsen.
11 representanter til stede.

Saknr. 124/17
SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA
Behandling:
Andersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Støtte til å yte tilskudd fra Karmøy kommune forutsetter at andre kommuner som er forespurt
bevilger forespurt sum i tilskudd til hestesportsenter arena, i Tysvær.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Andersens tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap 4, KrF 1) og falt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til nytt interkommunalt hestesportsenter
Haugaland Hestesportsenter Arena med kr. 750.000,- samt underskuddsgaranti (5 %) for
drift som skissert i saken. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og
økonomiplan for 2018-2021.

Saknr. 125/17
REFERATLISTA FORMANNSKAPET 30. OKTOBER 2017
Behandling:
Friestad (KrF) påpekte at vedlegget manglet i pkt. 1.
Pkt. 1. Legges på referatlista til neste møte.
Pk. 2-11: Enstemmig tatt til etterretning.
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Vedtak:
1. Administrativ oppfølging av politiske saker 2017 - rapport formannskapet pr. 3. kvartal
Legges på referatlista til neste møte.
2. Notat fra Kemneren - Skatteinngang i Karmøy - September 2017
Til etterretning.
3. Notat fra rådmannen - Vedr. tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Til etterretning.
4. Referat fra møte i styringsgruppen for sykkelbyen 5. oktober 2017
Til etterretning.
5. Rogaland fylkeskommunes Bragdpris 2017
Til etterretning.
6. Vedtak i navnesak 2016/114901 - Kalvatræ m.fl.
Til etterretning.
7. Søknad om støtte til minnetavle i Åkraparken - Rasmus Tønnesen (med vedlegg)
Til etterretning.
8. Søknad om økonomisk støtte til felling av sitkagran i Visnes gruveområde (med
vedlegg)
Til etterretning.
9. Søknad om økonomisk støtte til TX-Vikings show.
Til etterretning.
10. Søknad om støtte til NVIOs nyerværvede/leide lokaler
Til etterretning.
11. Innkomne høringer:
a. Høring - Justering av fordelingsmodellen av spillemidler til idrettsanlegg (frist:
01.12)
b. Høring - Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven (frist: 04.12)
c. Høring - Utkast til nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (frist:
fremgår ikke)
d. Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser (frist: 03.11)
e. Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn (frist:
10.01.2018)
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f.

Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer - forslag til endringer i
tobakksskadeloven (frist: 22.11)

g. Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til
bygninger med laftede yttervegger (frist: 17.11)
h. Høringsbrev - Forslag til endring i vannforskriften og naturmangfoldloven (frist:
15.01.18)
i.

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning i kommunene (frist: 01.12)

j.

Høringsbrev - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
(trossamfunnsloven) (frist (31.12)

Til etterretning.

Saknr. 126/17
EVENTUELT FORMANNSKAPET 30. OKTOBER 2017
1.






Hult (Ap) viste til kommunens behov for lokaler og stilte følgende spørsmål:
Hvor mange kvm leier Karmøy kommune for å huse ansatte pr. i dag?
Hva er leiepris pr. kvm for leide objekter?
Hva er pris pr. kvm for egne bygg?
Hvordan er utviklingen de 10 siste årene med tanke på leid areal?
Hvordan er strategien fremover?

Rådmannen vil legge fram notat i et senere møte.
2.

Knutsen (KrF) stilte følgende spørsmål:
Hvordan er fremdriften i prosjektet sykkel/gangsti til Syre ?
Er vi i rute med grunnerverv ?
Har vi fortsatt garanti for fylkeskommunale midler ?
Rådmannen legger fram notat til neste møte.

3. Døsen (UA) stilte spørsmål om status og framdrift for byutviklingsprogrammene.
Ordfører svarte at det vil bli en orientering i forkant av formannskapets møte i løpet av
november.
4.

Gaard (H) stilte spørsmål om Vikingland har tatt kontakt med kommunen.
Han stilte også spørsmål om status for Haugland Zoo.
Ordfører svarte.
Gaard ba om at det ble framlagt et notat om status for Vikingland og Haugaland Zoo.
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Notat vil bli fremlagt på et senere møte.
5.

Grønningen (Sp) viste til at det var bevilget kr. 50.000 til mulighetsstudie for badeland i
Skudeneshavn og spurte om status.
Rådmannen sjekker status og svarer i et senere møte.

6.

Ordfører viste til at formannskapet og gruppelederne er invitert til arbeidsmøte i
forbindelse med budsjett og økonomiplan, i formannskapssalen 6. november kl. 09.00.

7.

Ordfører viste til at det er stor grad av byggeaktivitet og anleggsarbeid i sentrum av
Kopervik, noe som fører til utfordrende adkomstforhold til forretningene. Kommunen
deltok i denne forbindelse i møte med Byen vår Kopervik for å orientere om status og
framdrift på arbeidet.
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