MØTEPROTOKOLL
Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 27.01.2020
Tid : Kl. 16:00 – 18:34
Funksjon

Navn

Parti

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Midtun Rune
Grindhaug Alf Magne
Grønningen Tor Asle
Hansen Odd Magne
Gaard Tor Kristian
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Thorheim Helge
Levinsen Marianne Sol

AP
AP
AP
FRP
KRF
SP
SV
H
H
H
KL
SV

Varamedlem

Nilsen Ole Kristian

H

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte

Forfall
Forfall

Møtte for Hansen Odd
Magne
Møtte for Gaard Tor
Kristian

11.
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef
oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og omsorg og fung.
formannskapssekretær.
Fung. formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
Orienteringen om overgang til grønn fase etter godkjenning av
beslutningspunkt 2 for bygging av Stangeland skole
I forkant av møtet ble det avholdt to orienteringer v/eiendomsavdelingen
- Status på nye Skudeneshavn bu- og behandlingsheim v/Holm

- Status Stangeland barneskole v/Sandvik
Innkalling godkjent. Det ble orientert om at sak Saknr. 8/20 - KOMMUNALE TORG OG
PARKER – UTLEIEREGULATIV er trukket fra agendaen av rådmannen. Saker meldt under
eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Behandling:
Innkalling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 09.12.2019.

Saknr. 2/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Behandling:
Oversendelsesforslag 1:
Saknr. 140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp
av lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) tas til etterretning.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 2:
Saknr. 149/19 «REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL»
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) oversendes rådmann og vurderes i arbeidet med
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslaget fremsatt av Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
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Oversendelsesforslag 3:
Saknr. 152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn
for tideling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor
mange timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt
formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 4:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at
miljøstatusen til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en
slik revidering må være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik
at ikke større områder enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.
Levinsen (SV) foreslo: Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også
miljøtilstandene på generelt grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og
oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslagene fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 5:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for
Karmøy kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten
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realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) tas til etterretning.
Nilsen (Ap) trakk sitt opprinnelige forslag og foreslo deretter:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant av et
formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk og miljø..
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 6:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for
årene som kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt
og holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 7:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg
anmode rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort
tid (ved Brekke vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet.
Disse stillingene finansiers gjennom selvkostsystemet.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Levinsen (SV) i saknr. 140/19 «DISPONERING AV
UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019» enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Levinsen (SV) i Saknr. 149/19 «REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL» enstemmig oversendt rådmannen og vurderes i
arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag 3 fremsatt av Borg (KL) i Saknr. 152/19 REFERATLISTEN KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Oversendelsesforslag 4 fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) i Saknr. 153/19
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 5 fremsatt av Hult (Ap) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i
forkant av et formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk.
Oversendelsesforslag 6 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 7 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 ble enstemmig oversendt rådmannen.

Saknr. 3/20
OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte
søknad om overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forutsettes
budsjettdekning ved regnskapsavslutningen for 2019 og at midlene registreres som
budsjettreguleringsposter i 2020.
2.

Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er
benyttet ved årets utgang overføres til 2020 – inklusive eventuell ubrukt kommunal
andel.

Saknr. 4/20
BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar budsjett 2020 for rådmann/stab.

Saknr. 5/20
ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Behandling:
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Medhaug (H) fratrådte.
10 representanter til stede.
Nilsen (Ap) erklærte Medhaug (H) for direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1).
Skorpe (H) tiltrådte.
11 representanter til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Skorpe (H) fratrådte.
Medhaug (H) gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av
private barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale
barnehagene hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og
bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.
Saknr. 6/20
FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
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Behandling:
Wisnæs (H) ba om et gruppemøte.
Gruppemøte ble innvilget fra kl. 17:40-17:47.
Thorheim (KL) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
Karmøy kommune vedtar å søke om forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Det tas forbehold om senere behandling i kommunestyret.
Fellesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) falt med 4 stemmer ( H 3, KL 1) mot 7 stemmer
for innstillings forslag til vedtak.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering
av omsorgstjenester.

Saknr. 7/20
NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Behandling:
Thorheim (KL) foreslo:
1. Pkt 5 i rådmannens forslag til vedtak utgår
2. I forslag til vedtekter § 6 skal styret bestå av 3-5 medlemmer.
Nilsen (Ap) foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Det voteres først over innstillingens forslag til vedtak pkt 1-4. Deretter voteres punktvis
over de to endringsforslagene fremsatt av Thorheim (KL).
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 1-4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for
forslaget fremsatt av Thorheim (H 3, KL 1).
Thorheims (KL) endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.
2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner.
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Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå
registreringen i Brønnøysund registrene.
3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i
reiselivsfondet etter etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern
forvaltning av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.
5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type
risiko.
6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».

Saknr. 8/20
KOMMUNALE TORG OG PARKER - UTLEIEREGULATIV
Behandling:
Saken er trukket.
Vedtak:
Saken er trukket.

Saknr. 9/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Behandling:
Thorheim (Kl) foreslo at det ble avholdt en orientering om beredskapsarbeid og
beredskapsplanverket i forkant av et kommunestyremøte.
Nilsen (Ap) foreslo at orienteringen avholdes i forkant av kommunestyremøtet 10.02.2020.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.
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2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.
3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

Saknr. 10/20
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROSESS OG ORGANISERING
Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende personer til et politisk arbeidsutvalg til de forestående
planprosessene:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
Innstillingen med forslaget fremsatt av Grindhaug (Krf) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg fra formannskapet til de forestående
planprosessene som skal lede fram til en ny versjon av kommuneplanens
samfunnsdel.
Utvalget består av følgende medlemmer:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
2.

Arbeidsutvalget er et underutvalg uten formell vedtaksmyndighet. Utvalget
rapporterer jevnlig til formannskapet om status, framdrift og aktuelle
problemstillinger som ønskes avklart.

3.

Det forutsettes at det etableres tett samhandling med de administrative aktørene
som rådmannen oppnevner til planarbeidet.

4.

Kommunestyret har i sak 149/19 vedtatt en framdrift, som tilsier endelig vedtak i
løpet av første halvår 2021. Formannskapet ber om at planarbeidet organiseres og
iverksettes basert på ovennevnte vedtakspunkter og vedtatt tidsramme for
gjennomføring.
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Saknr. 11/20
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Behandling:
Til referatlistens punkt 2: Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og
belastes formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Referatlistens øvrige punkt enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Søknad om støtte til kanon på Haugalandet
Til etterretning.
2. Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til behandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og
belastes formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
3. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
Til etterretning.
4. Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
Til etterretning.
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
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Til etterretning.
6. Møteprotokoll – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.19
Til etterretning.
7. Møteprotokoll – Eldrerådet 03.12.2019
Til etterretning.
8. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
Til etterretning.
9. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
Til etterretning.
10 Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019
Til etterretning.

11. Mail fra Uni Research Polytec v/ adm. Dir. Lothe
Til etterretning.

12. Svar – Søknad om utvidet skjenkeareal for Cafe MM Kopervik – Uteservering og MM
Upstairs
Til etterretning.

13. Rapportering – politiske saker behandlet i formannskapet 2019
Til etterretning.

14. Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020
Til etterretning.

15. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap
Til etterretning.

HØRINGER
A - HØRING AV RAPPORTEN FRA EKSPERTUTVALGET OM FARLIG AVFALL
Til etterretning.
B - HØRINGSUTTALELSE - SKATTELEGGING AV VANNKRAFTVERK
Til etterretning.
C - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG FORSKRIFT
FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
Til etterretning.
D - HØRING OM ENDRINGER I LOV OM FOLKEHØYSKOLER - UTFASING AV
TILSKUDD TIL KORTKURS
Til etterretning.
E - HØRING AV NOU 2019: 20 EN STYRKET FAMILIETJENESTE
Til etterretning.
F - HØRING - NOU 2019: 24 - INNTEKTSFORDELING MELLOM REGIONALE
HELSEFORETAK
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Til etterretning.
G - HØRING AV FORSLAG OM ENDRINGER I SOLARIEREGELVERKET
Til etterretning.
H - HØRING NOU 2019:26 - FRA STRAFF TIL HJELP
Til etterretning.
I - HØRING OM MODERASJONSORDNINGER I SFO
Til etterretning.
J - HØRING - FORENKLINGSFORSLAG OG JUSTERINGER I FOLKETRYGDLOVENS
BESTEMMELSER OM SYKEPENGER OG STØNAD VED BARNS SYKDOM
Til etterretning.
K - HØRING - VURDERING, EKSAMEN OG EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE
Til etterretning.
L - HØRING - REVISJON AV NASJONAL VEILEDER FOR MASSESKADETRIAGE
Til etterretning.
M - HØRING - ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUDET
Til etterretning.
N - HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I
SPESIALISTHELSETJENESTEN
Til etterretning.
O - HØRING - ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN § 34 OG NY § 34 A - MELDING
VED HELSESVEKKELSE AV BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET
Til etterretning.

Saknr. 12/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.01.2020
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
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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:
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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
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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.
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