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Behandling:
1. Ordfører orienterte om den offisielle åpningen av Åkra idrettshall lørdag 01.02.20 kl. 12.00
hvor alle er hjertelig velkomne.
2. Ordfører orienterte om veikonferansen torsdag 13. februar i Tysværtunet. Veikonferansen 2020
retter oppmerksomheten rundt E134 og E39. På konferansen i fjor stilte de ypperste
beslutningstakerne i landet, det er derfor viktig at vi er godt representert. De som ønsker å delta
får dekket påmelding og kjøregodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste dekkes imidlertid ikke. De som
ønsker å delta gir beskjed til formannskapssekretæren.
3. Wisnæs (H) stilte spørsmål om Karmøy kommune har foretatt en vurdering om etablering av
veteranplan og når en evt. slik plan kan komme på plass. Hun informerte om at det er rundt 200
veteraner i Karmøy.
Ordfører viste til at veteranene har krav på offentlig bistand og hjelp/oppfølgning fra
spesialhelsetjenesten. Det er blitt diskutert om man på Haugalandet skal lage en felles
veteranplan. Ytre Haugalandet har blant annet et samarbeid når det gjelder markering av 8. mai
(frigjørings- og veterandagen), hvor veteranene får skriftlig invitasjon. Under markeringen i fjor
ble blant annet denne problemstillingen reist, hvor det ble ytret at man har behov for hjelp når
man kommer hjem og at det her bør være et lavterskeltilbud.

Kommunalsjef helse og omsorg orienterte formannskapet om at det ligger informasjon på
kommunens nettside for veteraner. De kommunale helsetjenestene gjelder for alle da man ikke
har laget til spesifikke planer for enkelte grupper. Kommunalsjefen viste videre til at til tross for
at 200 personer isolert sett er mange, er det i den store sammenhengen en relativt liten gruppe.
Det har imidlertid vært opp i Haugalandsnettverket om man skal få til en interkommunal
veteranplan, men det var det ikke noe ønske om dette i fjor. Haugesund kommune har en
tilsvarende løsning som Karmøy med informasjon på sin nettsiden, men om noe mer strukturert.
Per nå har ikke Karmøy kommune en veteranplan.
Nilsen (Ap) foreslo at man tok kontakt med to sentrale veteraner fra distriktet for å få innspill.
4. Ordfører orienterte om notatet - Overgang til grønn fase etter godkjenning av
beslutningspunkt 2 for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen investeringsprosjekt
P512 Stangeland. Notatet ble utdelt i møtet:

5. Thorheim (Kl) stiltes spørsmål ved om sak om kommunale torg og parker – utleieregulativ skal
opp til ny behandling.
Rådmannen presiserte at saken er trukket ikke utsatt. Rådmannen må se på saken administrativt
og bruke tid på å kartlegge og avklare ulike elementer i saken i større grad enn det som fremgår
av saksfremstillingen. Det kan derfor ikke per nå sies om saken vil komme opp til ny behandling.

6. Thorheim (KL) ba om en orientering om det avholdte møtet med kommunaldepartementet ifm.
med Fv. 47 Åkra sør–Veakrossen.
Ordfører orienterte om at det ble avholdt et møte med kommunaldepartementet, ulike
direktorater, fylkeskommunen, fylkesmannen, politisk og administrativ ledelse. Karmøy
kommune stilte godt forberedt. Det var et effektivt og godt møte og en god befaring.
Karmøy kommune mener prinsipalt at det er feil at fylkesmannen kan komme med innsigelse, og
at den dermed skal avvises. Dette er også presisert i meklingsprotokollen med Fylkesmannen, og
vil være det departementet må ta stilling til først. Grunnen til at Karmøy kommune mener dette
er at problemstillingen allerede ble avklart da Sanner var minister, hvor han da godkjente
kommunedelplanen. Det ble da avklart at hele veitrasén skal gå som forutsatt «i dagen» uten at
det ble nevnt noe om en evt. kulvert eller tunnel.
Fylkeskommunen hadde gode innspill i møtet. Det ble blant annet vist til at det vil være galt å
belaste veiprosjektet med lengre byggetid, større naturinngrep og en større økonomisk belastning
enn det som er nødvendig. De ble videre avholdt befaring for å se på de ulike topografiske
forholdene. Det viser seg at hverken bæringen i grunn eller i berget er nok til å lage en
tunnel/kulvert. Statens vegvesen viser til Cowi sin rapport som viser til at en tunnel/kulvert
forutsetter at man må bygge lavere i terrenget, eller under myren. Dersom man skal bygge under
myren må det støpes et lokk for å opprettholde myren. Dette vil være meget kostbart. Statens
vegvesen viser videre til at det ikke er et vegprosjekt i Norge som er mer utredet enn Fv. 47 Åkra
sør–Veakrossen.
Videre anfører Karmøy kommune at prosjektet er igangsatt da det er brukt store summer allerede
på blant annet å løse ut boliger i Åkrehamn sentrum mm. Karmøy kommune har en forventning
om at departementet gir klarsignal for prosjektet. Saken ferdigbehandles i departementet hvor
ulike departementer skal gi innspill til saksfremstillingen som bli lagt frem for ministeren.
Karmøy kommune håper på et gladbudskap i slutten av mars.

Vedtak:

