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Behandling:
1. Grindhaug (KRF) viste til sak om økning i transportkostnader for utviklingshemmede.
Grindhaug (KRF) fremmet følgende fellesforslag for AP,FRP, KRF, SP og V:
Vi er opptatt av en rettferdig ordning og ønsker en sak til kommunestyret 20/4 hvor en legger opp til at en
harmonisering av egenandel skjer over en periode på 3 år.
Gaard (H) fremmet fellesforslag for H, SV og KL:
Vi ønsker en sak til kommunestyret der transport for/av funksjonshemmede legges frem for kommunestyret.
Det vektlegges normalt behov, herunder arbeid.
Votering:
Grindhaug (KRF) trekker sitt forslag.
Fellesforslag fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt

2. Medhaug (H) etterspurte status for interkommunal legevakt og brannsamarbeid.
Interkommunal legevakt og brannsamarbeid
Ordfører svarte:
Status brannsamarbeid:
Haugesund kommune har sagt opp sitt samarbeid i avtalen, som opprinnelig var mellom 9
kommuner. Det er gjort forsøk fra selskapets side å få til et drøftingsmøte, noe Haugesund
kommune nå er positive til.
Styreleder, leder representantskapet og ordfører i største eierkommunen skal møtes for drøfting i
midten av mars. Et eventuelt resultat skal da opp til ny behandling i representantskapet.
Status legevakten:
Tysværs intensjon er å få ny interkommunal legevakt på Raglamyr. Karmøy kommune ønsker ny
sak, forhåpentligvis i løpet av våren. Mulig Karmøy kommune stiller som vertskommune for
samarbeidet.
Gaard (H) ønsker over kostnadsoverslag ved at Haugesund trakk seg fra Haugaland Brann og
Redning IKS.
Rådmannen skal besvare dette spørsmålet.

3. Thorheim (KL) etterspurte status for seniorlandsby på Spanne.
Ordfører svarte: Det har vært mekling med Fylkesmannen i saken, og dialog med de 3 eierne av
aktuelle eiendommer. Den ene eieren, Haugaland kraft, er fornøyd med tilbudet. De 2 andre
eierne er privatpersoner, og har mottatt ulik takst på sine eiendommer. Det har vært uenighet om
verdsettingen, og det er nå gjort vedtak om ekspropriasjon. Karmøy kommune har som mål å øke
med 100 sykehjemsplasser innen år 2026, hvor 60 plasser blir i seniorlandsbyen.

4. Thorheim (KL) etterspurte status for Reiselivsfond – fjord motorpark.
Ordfører svarte: Tingrettsbehandling (gyldighetsvurdering av vedtaket) 17.-18.mars og 24.-25.
mars

5. Thorheim (KL) etterspurte status for Rogfast.
Ordfører svarte: Vi ønsker å gjenoppta anleggsarbeidene omgående. Viktig også for Karmsund
havn. Utfylling i sjø skal komme fra masser fra Rogfast
Haugaland næringspark – flere store nasjonale og internasjonale aktører er aktuelle. Håper på
nyetablering og oppsving. Karmsund havn – driftspreget havn – fremstå offentlig.

6. Gaard (H) etterspurte status for omkjøringsvegen.
Ordfører svarte: Møte i styringsgruppen. Skriv som underlag. Porteføljeinnretning 1, 2 og 3.
Fram til nyttår var det Statens vegvesen som var ansvarlig og ledet prosjektet, mens nå har
Fylkeskommunen overtatt. Under ledelse av Statens vegvesen ble det formidlet at prosjektet er
fullfinansiert (691 mill kr uten kulvert. Eventuell kulvert eller miljøtunnel, var ikke
kostnadsberegnet).
Ferde har i telefonmøte med styringsgruppen uttalt at det blir mindre inntekter i
bompengepakken.
Det er satt av større beløp til usikkerhet ved prosjekter, og er en defensiv innstilling til å vurdere
usikkerhetsmomentene ved prosjektet. (+/- 10%). Prioriteringer og omprioriteringer. Ordfører og
varaordfører skal i styringsmøte. Grunnlaget Gaard viser til er et utgangspunkt for møtet.
Hansen (SV) Bekymret for om realiteten er om omkjøringsvegen ikke er finansiert
Ønsker en Plan B for mest mulig midler til vegprosjekter. Delprosjekter: oppgradering Åkra,
Veakrossen, FV547

7. Oversendelsesforslag fremsatt av Hansen (SV)

Festivalarrangører har etterlyst retningslinjer for en vergeordning ved kulturarrangementer i
kommunen.
Forslag:
- Formannskapet ber rådmannen i samarbeid med aktuelle arrangører å utarbeide forslag til
retningslinjer for vergeordning ved kulturarrangementer i kommunen.
-

Formannskapet forutsetter at retningslinjene vil føre til at flere får anledning til å delta på
kulturarrangementer, festivaler og konserter.

-

Formannskapet forutsetter at en vergeordning ikke bryter med, eller medfører endring av,
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Oversendelsesforslaget ble oversendt rådmannen.

8. Grønningen (SP) viser til at det er dårlig tilstand på kommunale sideveger. Kommunens
ansvar ved vedlikehold på veg.
Svaret skal utredes i notat. Formannskapet vil få notatet så snart dette foreligger.

Vedtak:

