MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Teams
Møtedato: 04.05.2020

Tid : Kl. 16:35 – 19:15

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
Borg Susan Elin

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

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11.

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

Forfall
Thorheim Helge

Rådmann, stabssjef, personalsjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur
og formannskapssekretær

Før formannskapsmøtet, ble det avholdt generalforsamlinger i Karmøy Kino AS og Solstein
AS.

Innkallingen godkjent. Sak 52/50 ble ettersendt. Saker meldt under eventuelt.
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet. Saksliste deretter
godkjent.
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Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 38/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.04.2020

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i formannskapet 27.04.20.

Saknr. 39/20
MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

Behandling:
Medhaug (H) fremmet endringsforslag til punkt 4 og tilleggspunkt 6:
Endringspunkt 4:
Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20. september 2020 eller
frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.
Tilleggspunkt 6:
Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne tiden og viser
forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort etter delegert fullmakt.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling punkt 1, 2, 3 og 5.
Punkt 1, 2, 3 og 5 ble vedtatt mot 1 (SV).
Det ble deretter votert over endringspunkt 4, og tilleggspunkt 6, fremsatt av Medhaug.
Endringspunkt 4 og tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte
vedtak på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker

2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av
ikke prinsipiell betydning.
4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.
5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte
etter vedtaksdato.
6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i
denne tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker
avgjort etter delegert fullmakt.

Saknr. 40/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

Behandling:
Borg (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av en mer inngående utredning av alle tomtealternativene.

Medhaug (H) fremmet forslag til nytt punkt 3 og punkt 4:
Nytt punkt 3:
Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative
løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens
skolebygg bør også avklares i saken.
Nytt punkt 4:
Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.
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Karmøylista og Høyre fremmet fellesforslag om utsettelse av saken.

Votering:
Det ble først votert om samlet utsettelsesforslag.
Forslag om utsettelse falt mot 7 stemmer (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1, SV 1).
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 1 og 2.
Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 1 stemme (KL 1).
Det ble votert over tilleggspunkt 3 og 4 fremsatt av Medhaug.
Tilleggspunkt 3 ble vedtatt mot 1 (SV 1) stemme.
Tilleggspunkt 4 falt mot 6 (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1) stemmer .

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter
detaljprosjektering av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt
skoleanlegg i 2024.
3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet,
ulike alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess.
Eventuell etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

Saknr. 41/20
REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et
regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes
medfinansiert av fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.
2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet
disposisjonsfond.
3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del
av budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

Saknr. 42/20
109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen
gnr. 109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe
som kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller
økonomiske forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i
disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

Saknr. 43/20
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Side 5 av 15

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:
A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for
hver kai være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes
utført. Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en
fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med
tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
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Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av
kai, fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er
utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.
4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.

Saknr. 44/20
47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO VIKEVÅGEN BÅTFORENING

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende
kai og molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å
vedlikeholde og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg
m/innretninger. Området skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht.
gjeldende reguleringsplan 140 Indre Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan
tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke
overføres andre. Båtforeningen overtar kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde
anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

Saknr. 45/20
KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3
års avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.
Saknr. 46/20
ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR,
KARMØY KOMMUNE, ROGALAND

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap vedtar følgende forskrift:
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Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Karmøy kommune.
Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på hjort er som angitt i tabellen:
Område

Minsteareal i dekar

Området tilhørende Aust-Karmøy Grunneigarlag.

1500

Områder tilhørende Avaldsnes og Vest-Karmøy Grunneierlag. 3000

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på rådyr er som angitt i tabellen:
Områder av kommunen

Minsteareal i dekar

Sør-Karmøy og arealet tilhørende Avaldsnes Grunneierlag.

1000

Resten av kommunen.

500

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Karmøy i
forskrift fra 26.05.2008 nr 496, Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy
kommune, Rogaland.

Saknr. 47/20
RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT SOM FØLGE
AV KORONA-TILTAK

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar retningslinjer for behandling av søknader om
betalingsutsettelse av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 25.
Retningslinjene i vedlegg 1 datert 22.4.2020, skal gjelde for søknader om
betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.
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Saknr. 48/20
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Behandling:
Midtun (FRP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av hans
samboerskap med en ansatt i Slågstemmen barnehage.
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han
er medlem i styret i Kirketunet barnehage.
Ordfører foreslo at Midtun er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Midtun (FRP) ble enstemmig vedtatt inhabil.
Midtun fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Medhaug er å betrakte som habil etter fvl. § 6 .
Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt habil.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Midtun (FRP) tiltrer igjen. 11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).
2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige
budsjettvedtak.
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Saknr. 49/20
FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.
2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst
være 100 mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet
gjøres følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av
kommunestyret til andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir
relevant. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7.

Saknr. 50/20
REFERATLISTE FORMANNSKAPET 04.05.20

Behandling:
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet.
Vedtak:
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet.

Saknr. 51/20
EVENTUELT FORMANNSKAPET 04.05.20
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
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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.
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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.
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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.
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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.

Saknr. 52/20
SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til
at deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område
5. Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av
dette gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto
avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til
10 mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref.
Vedtakspunkt 2). Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt –
investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i
2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.
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