SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - FORMANNSKAPET 20.05.2019
Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 67/19
Behandling:

3. Knutsen (KrF) ønsket å fremme følgende forslag om fellesutsendelse av valgmateriell på vegne
av (KrF, AP, SP og V) og ba om at forslaget ble tatt opp til realitetsbehandling:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene ved utsendelse av
valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonspost.

Behandling:
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Knutsen (KrF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene ved
utsendelse av valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonspost.
4. Gaard (H) stilte spørsmål vedrørende omorganisering i helse og omsorg:
Etter det jeg har greit å finne ut av ble organiseringen av HO initiert av Administrasjonen etter at det ble
nedsatt en arbeidsgruppe.
Orienteringssak til Administrasjonsutvalget feb 2015.
1) hvorfor ble ikke formannskapet og fagutvalget forespurt mht en så omfattende omorganisering?
2) hva har denne om-organiseringen kostet i tid og penger?
3) Når ble den evaluert?
4) Hvem sitter med ansvaret for prosessen?
Umiddelbart forslag til innsparing:
Åpne omsorgshotellplassene for de 4 friskeste avlastningspasientene på Vea med umiddelbar effekt.
Mht. rapport fra KPMG:
Når kan man regne med at analyseredskapene er på plass? Får man disse resultatene av disse presentert i
HHO og formannskap om posisjonen ikke ønsker dette jfr. Forrige kommunestyre.
Jeg ønsker en oversikt over kjørt km i hjemmetjenesten siste 5 år.
Oversikt over tildelte timer i samme periode.
Kostnad i samme periode.
Barnevern:
Kostnadsoversikt
Antall saker som ankes videre i rettssystemet og kostnader pr sak.

Spørsmålene ble oversendt administrasjonen og besvares i et senere møte.
5. Borg (UA) viste til at hovedutvalg helse og omsorg har etterlyst tall på hvor mye man har tjent
på færre soner, herunder hvor mange flere brukere man nå rekker over med effektiviseringen i
forhold til tidligere.
Ordføreren orienterte om at man nå har fått flere brukere/pasienter i kommunen generelt, folk
lever lengre og det er et større behov for ulike tjenester. For å opprettholde denne utviklingen må
man ha effektiviseringstiltak. Effektiviseringsgevinsten vil kunne måles på enkeltområde og ikke
på andre områder.

6. Besvarelse av oversendelsesforslag 6 – kommunestyresak 30/19 Referatlisten punkt 7 –
fremsatt av Thorheim (UA):
Kommunestyret ber om en orientering om prosjektet «Bygging av dobbel idrettshall og riving av eksisterende
Åkrahall», der en sammenligner vinnende pristilbud gitt til Åkra Idrettslag som byggherre fra GL Prosjektservice
(minus riving eksisterende hall) med vinnende pristilbud gitt av samspillsentreprenør Veidekke der Karmøy kommune
er byggherre.
Utbyggingsareal i de to nevnte tilfeller skal sammenlignes vedr inngitt pristilbud.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket da svaret inneholdt forretningsmessige forhold jf. fvl. § 13 (1)
nr. 2.
Kort oppsummert svar på spørsmålet fremsatt av Thorheim (UA):
Tilbudene det bes om at sammenlignes angår to ulike prosjekter med ulikt innhold. Tilbudet er
videre gitt på ulike tidspunkt og i ulike markedssituasjoner. Det kan derfor vanskelig
sammenlignes.
Etter orienteringen fra rådmannen ble møtet åpnet, og avsluttet på vanlig måte.

Vedtak:

