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Behandling:
1. Løndalen (KL) stiller spørsmål om det er til hensikt at det skal være base for dagsenter og
hjemmetjenesten i Skudenes Bu og Behandlingsheim. Etterspør også referansegruppe for
arbeidet.
Rådmannen svarte:
Base for dagsenter og hjemmetjenesten
Rådmannen bekrefter at base for dagsenter og base hjemmetjenesten er en del av det totale
tilbudet i Skudenes.
Referansegruppe for arbeidet
Ressursgruppen består av brukerrådet for institusjoner, i tillegg til eldrerådet og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2. Løndalen (KL) kontaktet av ansatte i helsetjenesten som har fått beskjed om å ikke bruke
arbeidsklær fra og med i dag.
Rådmannen svarte:
Dersom det er risiko for smitte får personellet arbeidsklær, og får også da smittevernutstyr. I
vanlig arbeidssituasjon er dette ikke i bruk.
Ordfører svarte:
Dette punktet er svart ut omfattende i tidligere møter. Samfunnet skal gradvis åpnes opp igjen,
men arbeidsklær eller nødvendig smittevernutstyr brukes der det er behov. Karmøy kommune
følger råd fra kommuneoverlege, smittevernlege og fylkeslege, og følger retningslinjer for
sentrale myndigheter.

3. Løndalen (KL) viser til sammenligning fremstilt i Haugesunds Avis av prisnivåer for
offentlige tjenester og avgifter mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.
Karmøy kommune har lagt seg noe høyt på eiendomsskatt på verker/bruk (næring) i forhold til
andre kommuner. Karmøylista ønsker en gjennomgang av eiendomsskatt for næring, der en ser
på om nåværende beregningsgrunnlag og satser stimulerer til næring og økt verdiskaping i vår
kommune. I tillegg ønsker vi at kommunen vurderer utsettelse av næringsskatt tilsvarende det vi
har for bolighus.
Ordfører svarte:

I dag har vi dessverre en utpendling av arbeidstakere som reiser ut av kommunen/offshore for å
ha sitt daglige virke. Karmøy kommune har 7 promille på næringseiendommer. Noen selskaper
klager på eiendomsskatt. De som har sak under behandling trenger ikke betale før saken er
behandlet. I vår kommune har vi ca 145 mill i eiendomsskatt. 101 mill av dette kommer fra
næringsvirksomhet. 1 mill kommer fra hytter og fritidshus. Resterende kommer fra fastboende i
Karmøy. Partiene har ulikt syn på skattepolitikk, og dette vurderes hvert år under
budsjettarbeidet. Prioritering for budsjett 2020 var å holde eiendomsskatt for boliger på et lavest
mulig nivå. Det er ikke bevist at lavere skatt vil medføre flere næringsetableringer.

4. Andersen (AP) etterlyser spørsmål send inn i kommunestyret i februar vedrørende
åpningstider for SFO i sommerferien.
Rådmann svarte:
Planen er at saken skal opp i hovedutvalg oppvekst og kultur 10. juni, og kommer opp i
ekstraordinært møte i formannskapet 15.juni.

5. Levinsen (SV) ønsker status på utarbeidelse av handlingsplaner som er vedtatt,
eksempelvis plast og marin forsøpling, naturmangfold og pårørendeplan. Det vises til
manglende tiltak i forbindelse med negative konsekvenser for beboere rundt Husøy havn.
Ordfører svarte:
Pårørendeplan:
Karmøy kommune skal ikke ha en egen pårørendeplan da det er ulike planer dette inngår i, og
hvor dette blir ivaretatt.
Husøy
Karmøy kommune har ingen myndighet til å kunne komme på befaring eller gi sanksjoner. Er
derfor i fortløpende i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland for at de skal kunne bruke sin
myndighet med straff og sanksjoner i samsvar med de eventuelle overtredelser som er gjort. Det
som er innenfor lovverket kan vi ikke få endret, men det som ikke er i tråd med lovverk har
Fylkesmannen myndighet til å få gjort noe med.
Rådmannen svarte:
Husøy
Planlagt en helsekonsekvensutredning, men er forskjøvet grunnet koronasituasjonen.
Naturmangfoldplan
Planen skal utarbeides i denne kommunestyreperioden. Dette har kommunen fått midler til, og
dette er planlagt gjennomført. Plast og marin forsøpling vil være en del av det som ble tatt med i
planstrategien sist innenfor energi, klima og miljø. Dette er planer som står på agendaen
(planstrategi).

6. Gaard (H) foreslår at Karmsund Havn kan orientere formannskapet om sitt arbeid mot
forurensning, i forhold til ressurser, og om de ev. anmelder overtredelser
Ordfører foreslår at Karmsund Havn inviteres til å avholde en orientering første gang
formannskapet møtes fysisk.

7. Wisnæs (H) viser til spørsmål tidligere sendt inn til kommunestyret i forbindelse med
sykepleiere som sier opp sin stilling i protest til turnusordning.
Ordfører svarte:
Kommunen beklager at 6 sykepleiere har valgt å si opp sin stilling i Karmøy kommune. En av
disse har gått over i ny stilling i kommunen. Kommunen har 3200 medarbeidere, og det vil alltid
være ulike opplevelser av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, og noen vil begynne og andre vil
slutte i vår virksomhet. Karmøy har et uttalt mål om å øke antall heltidsstillinger i kommunen til
beste for den enkelte. Satsingen er vedtatt i overordnede politiske organ.
Kommunen vet at mange både sykepleiere og helsefagarbeidere ønsker som andre yrkesgrupper
å jobbe heltid. For å være en attraktiv kommune i et
Fremtidsperspektiv, legger vi til rette for dette. Det er alltid slik at endring på arbeidsplassen,
enten det gjelder oppgaver eller turnus, oppleves av enkelte som svært krevende. Andre tilpasser
seg raskere endring. Det er trist, men naturlig at enkelte velger å bytte arbeidssted i en
endringsprosess.
Kommunen er i forhandlinger med tillitsvalgte om en tilfredsstillende turnusordning for
medarbeiderne i Karmøy og har mål om å lykkes.
Kommunen ønsker ikke å kommentere utspillet fra sykepleierforbundet ytterligere. Det er viktig
å presisere at Karmøy er, og skal være, en attraktiv arbeidsplass som gir faglig gode tilbud til
innbyggerne.

8. Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det ønskes en anløpsavgift med hjemmel i havne og farvannssloven slik at det kan settes av midler til å
ivareta beboernes interesse i forhold til ulovlig forurensing. Dette kan være en 3.myndighet som en varsle
stasjon som håndterer innkomne klager og følger opp.
Forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.

Vedtak:

