MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 02.03.2020
Tid : Kl. 16:00 – 18:45
Funksjon

Navn

Parti

Leder
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
Endresen Einar

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

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

Forfall

Møtte for Rune Midtun

Rådmann, stabssjef, økonomisjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst- og kultur
og formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord: Søknad om støtte til «We care cup 2020».
I forkant av møtet ble det avholdt en orientering av smittevernlege Martin Eikrem og
kommuneoverlege Katrine M. Haga Nesse om status og beredskap i kommunen i forbindelse
med coronaviruset.
Innkallingen godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste med orientering deretter
godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 21/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 17.02.2020
Behandling:
Gaard viste til feil i navneliste ved høyres varamedlem Ole Kristian Nilsen.
Enstemmig godkjent med rettelse.
Vedtak:

Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 17.02.20 med rettelse.

Saknr. 22/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 10.02.20
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
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Saknr. 23/20
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING
2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av
ubrukte budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5.
tas til orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak
om låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19
Handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer

324 908 000 kroner

Til finansiering av startlån til videre utlån
Sum låneopptak

50 000 000 kroner
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALEN
kr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020
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Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger
investering (2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

Saknr. 24/20
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i
selskaper som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis
leges til grunn.
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Saknr. 25/20
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13».

Saknr. 26/20
REFERATLISTE FORMANNSKAPET 02.03.20
Behandling:
1. Møteprotokoll hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.20
Tatt til etterretning
2. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 21.01.20
Tatt til etterretning
3. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 18.02.20
Tatt til etterretning
4. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.20
Tatt til etterretning
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
Tatt til etterretning
6. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 11.02.20
Tatt til etterretning
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7. Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Tatt til etterretning
8. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune
– Skatteetaten
Tatt til etterretning
9. Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med 1.mai – LO i Nord- Rogaland
Tatt til etterretning
10. Utsending/informasjon til kommuner og fylker fra Frivilligheten Norge
Tatt til etterretning
11. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
Tatt til etterretning
12. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og
utbedring av E134 Husøyvegen.
Tatt til etterretning
13. Brev fra Det Kongelige Forsvarsdepartement – Frigjørings- og veterandagen 8.mai
2020.
Tatt til etterretning
14. Søknad om støtte til «We care cup 2020»
Nilsen (AP) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Enstemmig vedtatt å realitetsbehandle saken.
Nilsen (AP) foreslo å overføre 10.000 fra formannskapets disposisjonspost.
Votering:
Forslaget fra Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.
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Høringer:
A. Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – bruk av kunstig
lys ved jakt på villsvin
Tatt til etterretning
B. Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler
omfattet av beredskapsplikt
Tatt til etterretning
C. Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge,
del 2
Tatt til etterretning
D. Høring – Forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om
sykepenger og stønad ved barns sykdom
Tatt til etterretning
E. Status for planarbeidet og ny kunnskap - Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland
Tatt til etterretning
F. Høring – Forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunens saksbehandling av
IBU-midler m.m.
Tatt til etterretning
G. Høring av forslag om endringer i solarieregelverket.
Utgår – ble behandlet i siste formannskapsmøte.
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Saknr. 27/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 02.03.20
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.
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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.
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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.

:
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