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Behandling:
Ordfører informerte om Karmøy kommunes planlagte minnesmarkering av 8.mai.
Det er ikke mulig tradisjonell feiring grunnet koronasituasjonen. Karmøy kommune ønsker
likevel en verdig minneseremoni i forbindelse med dagen. Det er planlagt en kort tale og
nedlegging av kranser på minnesmerket Asbjørn Sunde, Kopervik kirke og minneplaketten for
Arquebus utenfor rådhuset. Seremonien dekkes internt av kommunen og streames.
Rådmannen informerer om den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune.
Karmøy kommune presenterte i budsjett og økonomiplan 2020-2023 ulike scenarioer. 23,7 mill ble
da presentert som et nøkternt optimistisk anslag. Kommunen står nå foran et mer negativt
scenario. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjon er knyttet til økte utgifter i blant annet
barnehagesektor. Her er det kraftig økte utgifter i hovedsak grunnet bemanningsnorm og
pedagognorm. Vi forutsatte videre en nedgang på grunn av færre barn, men det er ikke lengre
forventet denne nedgangen. Dette kan utgjøre ca. 10 mill. I tillegg vil koronasituasjonen også gi
usikkerhet. Denne situasjonen kan også slå ut i 2021. Det utarbeides en beskrivelse om
koronasituasjonen og kostnader. Denne skal også fremlegges for kommunestyret. Må være
forberedt på å se på tjenestenivået ved utarbeidelse av budsjett for 2021, og vi må også vurdere
inntektssiden, for eksempel eiendomsskatt.

1. Grønningen (SP) fremmet følgende forslag:
«Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning på
7,22 milliard i 2019. 1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier. Fiskere
og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy formannskap (evt kommunestyre)
ønsker at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag ett viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider og utvikler nye konsept og
fremtidsrettede miljøvennlige skip. Da er det viktig å fortsatt ha norske sjøfolk på norske betingelser. Det
som har skjedd de siste 16 årene er skremmende med tanke på utvikling av maritime norske stillinger. På
vår langstrakte kyst seiler 70 % av fraktebåtene med lavkostmannskap med lønninger helt ned i 40 kroner
timen.
Som tillitsvalgte politikere i Karmøy kommune skal vi være opptatt av å ta vare på norske arbeidsplasser.
Derfor er det viktig at norske sjøfolk blir sikra norsk lønn og norske arbeidsvilkår både på sokkelen og på
kysten.
Innføring av norsk lønns og arbeidsvilkår vil sikre at norske sjøfolk kan konkurrere på like vilkår med alle
sjøfolk fra hele verden.
Skip som seiler på kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha norsk lønn og arbeidsvilkår
uavhengig av flagg på båten eller mannskap om bord. Loven blir da lik for alle.

Formannskapet (kommunestyret) i Karmøy vil henstille regjeringen å arbeide for å sikre norske lønns og
arbeidsvilkår på kysten og sokkelen snarest.»
Forslaget ble trukket fra formannskapet. Forslagsstiller vurderer anledningen til å ta opp igjen
problemstillingen i kommunestyret.

2. Midtun (FRP) viser til forurensning i havner.
Midtun viser til gjentakende hendelser med oljefilm og groer, hvor dette pumpes inn i tankbil,
men det som havner i dokk havner videre ut i havnen. Må inn til Fylkesmannen. Usikker på
hvordan dette skal tas tak i. Ønsker at FSK skal løfte problemet opp og frem.
Ordfører svarer : Dette problemet er til sjenanse for brukere og eiere langs sjølinjen. Det er skade
på gjenstander og strand/badeområder. Etter tiltak i samarbeid med blant annet Karmsund Havn,
er ting blitt bedre, men fremdeles ikke godt nok. Fylkesmannen i Rogaland er rette
høringsinstans. Kan henvende problemstillingen til miljøkoordinator eller naturforvalter i
kommunen. Kommunen er stadig i kontakt med Fylkesmannen for å be om
befaringen/sanksjoner. Ber om at saken følges opp.
Administrasjonen skal følge opp saken.

3. Borg (KL) stiller spørsmål i forbindelse med økt låneramme for Husbanken, samt om
prosjektet Skudenes bu- og behandlingsheim er i rute.
Låneramme for Husbanken
Stortinget økt husbankens låneramme med 5 milliarder. Legger til rette for at flere skal få startlån.
Har kommunen sendt inn søknad på dette? Ev hvor mye? Ekstramidlene kommunen ev vil få –
bør se på retningslinjer vedtatt i desember ang hvem som skal få lån slik at flere får muligheten til
å benytte seg av dette?
Ordfører svarer: Kommunen har mottatt brev fra departementet ang koronasituasjonen, hvor det
vises til at husbankens låneramme økes med 5 milliarder. Karmøy kommune er i/skal ta direkte
kontakt med søkere og de som er avvist for å vurdere saken på nytt. Grunnen til at regjeringen
har gjort dette er fordi flere står i fare for å være i en krevende situasjon, og får nå kanskje ikke
lån i bank. Betingelsene for startlån er imidlertid ikke forandret, og vi må forholde oss til dette.
Skudenes bu og behandlingsheim.
Rådmannen svarer: prosjektet er fullfinansiert og i rute. Prosjektering har startet 6. april.
Prosjektet har etablert en tilretteleggingsgruppe hvor råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, eldrerådet og brukerrådet for institusjoner, er inkludert for å kunne ivareta
brukernes behov på en best mulig måte. Denne gruppen vil bestå av nevnte råd og noen tekniske
fag som eksempelvis arkitekt, og vil ha et påse ansvar for at tilrettelegging, universell utforming
mm. blir implementert i den endelige løsningen for nye Skudeneshavn Bu- og behandlingshjem.

Gruppen vil ha første samling 12. mai.

4. Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i
helsetjenesten, og ønsker ny status.
Rådmannen svarer: i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen: innføring av arbeidstøy nå
ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i nåværende situasjon. Dette er
tatt opp med tillitsvalgt. Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg
administrasjon.

5. Medhaug (H) etterspør status for statlig finansiering av omsorgstjenester.
Rådmannen svarer: Kommunen har mottatt brev fra Helsedirektoratet. Oppstart er utsatt til
01.01.21. på grunn av pandemisituasjonen. 6 kommuner fått tilbud om deltakelse, men Karmøy
kommune er ikke en del av disse. I brevet vises det til at de ev. kommer til å ta med flere
kommuner etter revidert nasjonalbudsjett i mai.

6. Odd M Hansen fremmer forslag i forbindelse med båtopplag på Fosen, og stiller
spørsmål rundt Haugalandspakken.
Landstrøm på Fosen
Det vises til frustrasjon av grunneiere nær Fosen. Ønsker sak om dette hvor en ser på muligheter
for landstrøm – hva dette innebærer av økonomisk forpliktelse, miljøkonsekvenser og
økonomiske konsekvenser.
Hansen (SV) fremmet følgende forslag:
«Formannskapet ber rådmann utarbeide sak om landstrøm, miljøbelastning og økonomiske konsekvenser ved
opplag av skip på Fosen. Formannskapet forutsetter at det ikke inngås kontrakter om opplag av skip før
saken er politisk behandlet.»
Hansens forslag oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.
Haugalandspakken
MDG var omtalt i media med krav om at Haugalandspakken skal granskes. Hvilke tanker gjør
ordfører seg om dette., og i forhold til styringsgruppemøte i morgen. Etterspør om det er mer
informasjon som formannskapet bør bli informert om.
Ordfører svarer: H-Avis viser til krav fra MDG Karmøy om utredning og etterforskning av
styringsgruppen, og måten ting er gjort på. MDG har imidlertid ikke sendt anmodningen til

ordfører eller kollega i styringsgruppen i Karmøy kommune. Ikke kjent om dette er sendt til
andre i styringsgruppen. Om våre representanter skal stå opp for kravet til MDG, må dette
sendes til representanter i Karmøy kommune I morgen (05.05.20) er det nytt møte i
styringsgruppen. Foreslått i stor grad samme som møtet i mars. Kommer til å stille i morgen med
det mandat og motivasjon at det skal gi etter beste evne Karmøy kommune midler til å
gjennomføre de viktigste prosjektene for kommunen – omkjøringsveg og Veakrossen.

7. Grønningen (SP) stiller spørsmål om partiet etter nye regler 7.mai, kan benytte
kommunestyresalen til gruppemøter så lenge de er under 50 personer.
Ordfører: Spørsmålet kan rettes til kommunens servicetorg.

Ordfører viser til at det under kommunestyremøtet på mandag 11.05.20, kan bli satt opp en
tilleggsdato for møte i kommunestyret i forkant av junimøtet.

Vedtak:

