MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 17.02.2020
Tid : Kl. 16:00 - 17:15
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
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
Nilsen Tor Kristian
Løndalen Lillian Levik

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

Forfall
Forfall

Forfall
Møtte for Hansen Odd M.
Møtte for Gaard Tor K.
Møtte for Thorheim Helge

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorgssjef, kommunalsjef oppvekst og kultur og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

I forkant av møtet ble et avholdt en presentasjon om omstruktureringer i Kystverket ved
Sveinung Hustoft og Anne Britt Ottøy. Presentasjonen blir sendt ut til formannskapet i
ettertid av møtet.
Innkallingen godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste med orientering deretter
godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 13/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 27.01.20.

Saknr. 14/20
PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN
Behandling:
Grindhaug (KRF) fremmet fellesforslag fra AP, FRP, KRF, SP og V om tillegg som pkt. nr. 3:
Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og hovedutvalg teknisk & miljø
før fremleggelse i formannskap og endelig behandling i kommunestyre 11.mai.
Votering:
Innstillingens pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill.
kroner holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.
3. Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og
hovedutvalg teknisk & miljø før fremleggelse i formannskap og endelig behandling i
kommunestyre 11.mai.
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Saknr. 15/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Grindhaug (KRF) fremmet følgende endringsforslag 1. avsnitt fra AP, FRP, KRF, SP og V:
1. Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
så snart som praktisk mulig.
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe 4 korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune. Om
behovet av korttidsplasser øker, og dersom Bokn kommune fortsatt har ledig kapasitet, kan
antallet økes inntil 8 plasser.
Levinsen (SV) fremmet forslag om utsettelse av sak.
Votering om utsettelse:
Realitetsbehandling vedtatt med 10 stemmer mot 1 (SV 1).
Votering:
Formannskapet ser bort fra kulepunktene som ble vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg ved
votering, og voterer over innstillingens pkt. 1 og 2 mot endringsforslag fremsatt av
Grindhaug (KRF) pkt. 1 og 2
Forslag fremsatt av Grindhaug ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 (SV 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim så snart som praktisk mulig.
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe 4 korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn
kommune. Om behovet av korttidsplasser øker, og dersom Bokn kommune fortsatt
har ledig kapasitet, kan antallet økes inntil 8 plasser.

Saknr. 16/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal
gjelde i barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
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1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel
4, sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større
grad samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt

154

Veileder i fosterhjem

(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å
følge KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

Saknr. 17/20
SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLINGER I KARMØY
KOMMUNE - 2020 - 2024
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap innvilger AS Vinmonopolet salgsbevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 2 og 3: Drikk som inneholder mellom 4,7 og 60 volumprosent alkohol for
utsalgsstedene:
AS Vinmonopolet Karmøy, Kopervik

Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik

AS Vinmonopolet Karmøy, Oasen

Austbøvegen 16, 5542 Karmsund
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Utsalgsstedene godkjennes i henhold til alkohollovens § 3.3. Videre gis det fortsatt
godkjenning for selvbetjente utsalgssteder.
Åpningstiden for Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departementet.
Salgsbevillingene gjelder for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

Saknr. 18/20
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.
2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre
ledd.
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Saknr. 19/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 17.02.20
Behandling:
1. Søknad om støtte til KNOWHOW- EDTECH 2020
Tatt til etterretning
2. ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse
Tatt til etterretning
3. Oppretting av feil i NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
Tatt til etterretning
4. Ambulerende skjenkebevillinger 2019
Tatt til etterretning
5. Møteprotokoll – ungdomsrådet 28.01.20
Tatt til etterretning
6. Møteprotokoll – eldrerådet 28.01.20
Tatt til etterretning
7. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.20
Tatt til etterretning

Høringer:
A. Høringsuttalelse – Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter.
Tatt til etterretning
B. Grimstadutvalgets utredning – studieplasser medisin
Tatt til etterretning
C. NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Tatt til etterretning
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D. Nye læreplaner i valgfagene
Tatt til etterretning
E. Om NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Tatt til etterretning
F. Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid –
kommunedelplan for overvann
Tatt til etterretning
G. Forslag til kommunal planstrategi for Tysvær kommune 2020-2023
Tatt til etterretning
H. Ekstern Høring: Nasjonalt faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved
forverret somatisk tilstand.
Tatt til etterretning
I.

Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og
olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som naturlig naturtype.
Tatt til etterretning

J.

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse
av varslingsplikten til statens undersøkelseskommisjon.
Brekke Jakobsen (AP) stilte spørsmål om personvern må vektlegges mer enn
samfunnsinteressen i de tilfeller hvor enkelte har reservasjon mot vaksiner.
Medhaug (H) stilte spørsmål om hvilken praktisk betydning dette ville kunne få i
vårt kommunale arbeid.
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Saknr. 20/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 17.02.20
Behandling:
Ordfører minner om møte på Bokn 17. mars kl. 19.00. Formannskapet er invitert til fellesmøte
for formannskapene i Karmøy og Bokn i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom
kommunene.
Ordfører informerte om at rådmannen la frem regnskap 2019 kl. 14.30 i dag. Karmøy
kommune har generelt god økonomistyring med 59 millioner i mindreforbruk 2019.
Det positive resultatet fra regnskapet skyldes blant annet økt utbytte fra Haugaland Kraft,
økning i frie inntekter, herunder skatteinngang, og avkastninger fra markedsporteføljen.
Løndalen (KL) stilte følgende spørsmål:
Tilfredsstiller Skudeneshavn ungdomsskole kravene til universell utforming?
Kommunalsjef oppvekst og kultur bekrefter at kommunen er kjent med dette, og at det
jobbes med å imøtekomme kravene. Saken kommer til politisk behandling innen rimelig tid.
Løndalen (KL) stilte følgende spørsmål:
Karmøylista er bekymret for arbeidsmiljø i barneverntjenesten.
Vi vil foreslå at KS konsulent inviteres til å informere om ståstedsanalysen og belyser
situasjonen og arbeidet videre.Eventuelt at saken oversendes administrasjonsutvalget.
Ordfører svarte: Som arbeidsgiver er vi selvfølgelig opptatt av at alle våre ansatte har godt
arbeidsmiljø uansett arbeidsoppgave og arbeidssted. KS konsulenter inviteres til å orientere
hovedutvalg Administrasjon så snart som praktisk mulig.
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