SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA
KOMMUNESTYRET 10.02.20
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 22/20
Behandling:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I TILSKUDD
TIL PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt
omkringliggende kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til private
barnehager, og i så fall hva som er bakgrunn for dette.
Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen for
Karmøy kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart med de
omkringliggende kommunene til Karmøy.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo at svar utredes i notat til neste kommunestyremøte
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AS) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20 BEREDSKAPSPLANER I
KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret ber om at det utarbeides samarbeidsavtale mellom Karmøy Røde Kors og
Karmøy kommune. Dette for at de frivillige mannskapene kan benyttes på best mulig måte når
det er nødvendig. De ressurser som er tilgjengelige hos Røde Kors innarbeides i kommunens
oversikt over interne og eksterne ressurser som kan komme til nytte i en krisesituasjon.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) viste til at Karmøy kommune nå har inngått avtale med Røde Kors. Det foreslås
derfor å ta saken til etterretning.
Votering:

Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET kommunestyret 10.02.20.
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet
I Eldreomsorg, barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å se det
totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og
ikke minst god læring i organisasjonen.
Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste
institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging
av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av
avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som
legges frem til kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2020.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Gjenåpning av Kopervik Aldersheim som sykehjem

Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter fra
sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse pasientene til rett
tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har «overliggerdøgn» med til dels store
summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette, og med en betaling på rundt 5.ooo kroner
pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie plasser i
Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik Aldersheim,
som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4 plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en dement
avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid foretatt
utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17 plasser
kjapt ved Kopervik Aldersheim.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et samarbeid
med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til ivaretakelse av
våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på sykehus.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AS) fremsatte forslag om å oversende forslaget til rådmannen.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Hvert år forårsaker fyrverkeri store personskader i øynene på landsbasis samt materielle
skader. Det er på tide å tenke nytt og felles oppskyting under sikre rammer er veien å gå.
Skudeneshavn hadde felles oppskyting i 2018, noe som betegnes som en suksess. I 2019 hadde
Kopervik og Åkrehamn sammen med Skudeneshavn felles oppskyting av fyrverkeri. Det var en
stor opplevelse alle plasser. Tysvær prøver på det samme i 2020/2021.
På sikt håper vi at felles oppskyting blir regelen og ikke unntaket i Karmøy og omkringliggende
kommuner.

I 2014 mistet en kamerat av meg et øye etter at han skulle kaste et fyrverkeribatteri 1, nyttårsdag.
Han spylte også batterier, men allikevel gikk det av.
«Jeg skulle ta av folien på batteriet og det var da kula kom. Den traff rett over det venstre øyet
mitt, sier Arvid Horn.»
«Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Fem av
skadene er alvorlige.
-I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var
forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål til
NRK.
Fire av skadene som behandles i Oslo betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn og den
yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.»
Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier at tallet er en
økning fra i fjor.
-Fem av de 16 er alvorlig skadd. De elleve aldre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen
av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, forteller han.
-De fleste skadene skjer ved at personen går tilbake til et batteri som ikke har gått av, forteller
Bull når NRK møter han på Haukeland.
Han mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri for å få slutt på de
alvorlige øyeskadene.
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger 100 000 kroner fra disposisjonsposten til Skudeneshavn, Åkrehamn,
Kopervik og Norheim/Vormedal til fyrverkeri. Beløpet fordeles jevnt på de fire stedene.
Lokale foreninger som f.eks Skudeneshavn næringsforening, Byen Vår Kopervik, Åkrehamn
vekst og Handelsforening på Norheim/Vormedal tar seg av innsamling av midler fra andre
organisasjoner samt private.
Kyndig personell skal ta seg av oppskyting av fyrverkeriet.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om at forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i
budsjettforslag i oktober
Hansen (SV): fremsatte forslag om å vurdere lysshow i stedet for fyrverkeri.
Votering:
Forslagene fra Nilsen (AP) og Hansen (SV) ble enstemmig oversendt rådmannen uten
realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Begrunnelse:
Solcelleteknologien har gått fremover med stormskritt de siste årene. Pris på solcelleanlegg har
nå falt så mye at det er økonomisk regningssvarende å installere dette for både privatpersoner og
bedrifter, selv her på vestlandet.
Karmøy kommune har en eiendomsportefølje med mange bygg hvor taket er flatt. Slike bygg
egner seg svært godt med tanke på installering/montering av solceller, da både vinkel og
himmelretning på panelene kan optimaliseres i forhold til solinnstrålingen.
Samtidig har Karmøy kommune betydelige midler investert i finansielle instrumenter, så som
aksjer, aksjefond og rene bankinnskudd. Disse midlene kunne alternativt bli investert i solceller,
noe som sannsynligvis kunne gi konkurransedyktig avkastnin i form av egenprodusert strøm.
Tiden er nå kommet for at også Karmøy kommune tar steget inn i det grønne skiftet, og som et
første skritt må potensialet for solcellepanel på kommunens bygningsmasse kartlegges.
Muligheter for å knytte til seg lokale leverandører av solcelleanlegg bør også vurderes.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utarbeide følgende:
En oversikt over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcellepanel.
Et overslag over kapitalbehov, potensiale for strømproduksjon og mulige støtteordnigner for
installasjon av solvellepanel/anlegg på egnede kommunale bygg.
Resultatene må være tilgjengelig for neste års budsjettbehandling, slik at eventuelle
investeringsbehov kan ivaretas i budsjettet for 2021.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Spørsmål 1 - fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.

«Flere kommuner tilbyr gratis deltakelse i «sykle til jobben»- aksjonen. På listen står Karmøy
kommune. Tilbakemeldinger jer har fått går på at avtalen med Karmøy kun gjelder for
fastlandssiden. Jeg håper at dette er misforståelse, men ber om tilbakemelding på dette til neste
møte.»
Ordfører informerte om at dette svaret utredes i neste kommunestyremøte, mulig det kan gis
allerede i formannskapsmøte.
Behandling:
Svaret ble gitt i notat fra rådmannen.
Notatet vil også legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Jeg ber om at rådmannen kan vurdere utvidet åpningstider for SFO på morgen og
ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre kommuner med
bakgrunn i å;
se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO årpningstider som kan samkjøres med
arbeidstider for de som jobber turnus og
se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker på sommer).»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Svar ventes før
sommeren 2020.

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Spørsmål 2 fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Løndalen (KL) viste til Susan Borg (KL) sitt oversendelsesforslag vedrørende BPA (brukerstyrt
personlig assistanse), og etterlyste svar på dette.
Ordfører informerte om at dette svaret blir besvart når Borg er tilstede.

Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
«Høyre er eit parti som er opptatt av god samferdsle og kommunikasjonar. Det diskuteres her i
kveld beredskap. Samferdsel er ein viktig pilar i beredskapen vår. God samferdsel og
infrastruktur både i sør og nord i vår kommune er god beredskap. Me har fleire viktige prosjekter
på gang i så måte, kan nevne både ny fv. 47 og E134.
Sett i lys av at ein nermer seg oppstart av vedtatte prosjekter i nasjonal transportplan for E134 fra
Vågslid i Vinje og vestover mot Karmøy til Husøy:
Korleis ligg me an med reguleringsarbeidet i Karmøy når det gjeld forbetring og utvidelser av
traseen E134 fra Karmøy si fastlandsside, ev ny bruløysing. Fra Torvastad videre sørover til
flyplasskrysset, rundkøyringa der og videre vegtrase ned mot og over Husøy industriområde?
Som me veit, det er ikkje automatikk i bygd veg sjøl om vegen ligg inne i NPT.
Er Karmøy kommune klar?
Kva med våre nabokommuner?»
Ordfører registrerte spørsmålet som mottatt, og viste til at dette skal besvares i notat.
Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I TILSKUDD TIL
PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Svar utredes i notat til neste kommunestyremøte.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20 BEREDSKAPSPLANER I
KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig tatt til etterretning.

Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig oversendt til administrasjonsutvalget.

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i budsjettforslag i oktober

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
Behandling:
Svaret ble svart ut i notat fra rådmannen.
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.

Vedtak:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
Behandling:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

