MØTEPROTOKOLL
Formannskapet

Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 25.05.2020

Tid : Kl. 16:00 – 19:50

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
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
Levinsen Marianne Sol
Løndalen Lillian Levik

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

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

FO

FO
Hansen Odd Magne
Thorheim Helge

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

Før formannskapsmøtet, ble det avholdt generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS.
Innkallingen godkjent. Sak 62/50 ble ettersendt. Saker meldt under eventuelt.
Saksliste deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
15.06.20 kl. 15:30 blir det avholdt ekstraordinært møte i formannskapet.
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Saknr. 53/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 04.05.2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i Formannskapet 04.05.20.

Saknr. 54/20
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG
JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER
2024
Behandling:
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Ikke tilfredsstillende saksbehandling når det ikke er gitt tid for vurdering av listen.
Nilsen (AP) viser til at det mangler 4 personer før listene med meddommere er komplett, og
foreslår at formannskapet godkjenner listene slik de foreligger. Administrasjonen gis
myndighet til å komplettere listen med meddommere til kommunestyremøtet.
Innstilling med tilleggsforslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til
Gulating lagmannsrett:
Kvinner:
Kjærland
Tangjerd
Færaas
Heimdal
Snyen
Kolstø
Solbrekken
Syvertsen
Erland
Bratland
Vevatne
Håkonsen

Heidi
Mona
Anne Britt
Diarry
Tonje
Inger Elise Netland
Julie
Linn Therese
Charlotte stava
Anne Eline
Lilly Sandvik
Nathalie
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Jakobsen
Nordbø
Hetland
Mjåseth
Kvaløy
Jakobsen
Helgesen
Klovning
Sandve

Aina
Monica
Målfrid
Dagny Elin
Liv Marit
Tove Broen
Anita Bull
Synnøve
Berit

Menn:
Leknes
Alsaker
Alsaker
Hovland
Kristiansen
Hevrøy
Vatland
Pedersen
Jahren
Nygaard
Haarr
Laugen
Solheim
Thormodsæter
Valentinsen
Hetland
Svendsen
Hveding
Flotve
Sivertsen
Vikre

Georg
Arvid
Roald
Tore
Raymond
Aksel
Svenn-Børge
Jan Martin
Eivind
Frode
Roy
Ragnar
Einar
Norvall
Hans Arne
Terje
Kjell Arvid
John Arve
Ole Egil
Johannes Magne
Ken Ståle
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2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til
Haugaland tingrett:

Kvinner:
Mannes
Vinje
Langåker
Husebø
Falnes
Stensen
Knutsvik
Stuvik
Haavik
Lindøe Tveit
Berndtsson
Dyrland
Ognøy
Tjørve
Bergli
Erland
Vik
Sæbø
Lund
Thornes
Lende
Røkke Halvorsen
Trygg
Bøe
Nystad
Vermundsen
Røsand
Høyland
Mæhle
Olsen
Byre
Hillesland
Andreassen
Stensland
Hovland
Sjursen
Batchar
Nærø
Spanne
Damm
Johanson

Ingeborg Sundvoll Dale
Grethe
Cindy Jeanette Ferkingstad
Karin
Merete Sund
Paula
Adelheid Halvorsen
Vivian
Ina Merete
Siri
Karin Elisabeth
Linda
Ingunn Mortveit
Ingunn
Marianne
Reidun
Hilde
Nina Ve
Mette
Mette
Jorunn Sjøen
Elisabeth
Kärstin Irene
Ann-Hilde
Solveig
Tone
Wenche Sandvold
Gunn Synnøve
BERIT
Hilde Vaka
Susanne
Solveig Karin
Perly Pedersen
Katrine
Kaja Wathne
Elisabeth Pettersen
Maria Shanilyn
Barbro
Heidi Marie
Inger karin
Kersti
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Thorsen
Hauge
Lunde
Førland
Eng
Sønstabø
Thorheim
Hellesvik
Abrahamsen
Løvereide
Ellingsen
Lindeflaten
Simonsen
Larsen
Østbø
Røen
Handeland
Lund
Selsås
Eilertsen
Davidsen
Vikre
Didriksen
Brøndbo
Ådland
Sjøen
Lyngstad
Worre
Skeie
Jakubowska
Knutsen
Liknes
Jakobsen
Apeland
Hop
Svendsbø
Andreassen
Skår
Vea
Eng
Nilsen
Grindhaug

Kjersti J.
Norunn
Therese Holmen
Nina Lønning
Ragnhild Eline
Turid
Elisabeth
Helen Kaspara
Sidsel
Louise
Christine
Borghild
Hanne Jorunn
Pindy
Ilsa Maud
Sølvi A.
Magni Bårdsen
Gunn Elise
Kristi Anne B
Åse
Kristin
Gunn
Evy
Miriam Sandslett
Nina
Solveig Maria
Beate Sirnes
Liss
Anne-Margrethe Lindaas
Katarzyna
Anne Lene
Jorunn Margrethe
Tone lise
Nina
Helga Synnøve
Nina Haugset
Beathe
Gerd Lovise
Karoline
Nina Merita
Wendy K.
Elin

Menn:
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Gåsland
Rogers
Vermundsen
Tangjerd
Arnø
Knutsen
Hovden
Røkke
Grinde
Johansen
Svennes
Jordbrekk
Sandven
Langfjord
Ferkingstad
Lund
Sjøen
Karlsen
Paulsen
Sellevold
Tveit
Fylkesnes
Breivik
Eide
Ådland
Solvang
Våga
Bjørge
Hauge
Gulliksen
Jackson
Bjordal
Sommerfeldt
Grindhaug
Ness
Abrahamsen
Kallekott
Jacobsen
Liknes
Kvalavåg
Fjellkårstad
Vikra
Halvorsen
Helgesen
Kvamme
Fjeldkårstad

Leif Ove
James
Kristian Skjold
Espen
Kjell Ingve
John Geir
Nils Reidar
Oddmund Sigvart
Øyvind
Bjørn Harald
Ronny
Trond Harald
Leif Harald
Hans Erik
Kjell
Eilert
Brian Paul
Torbjørn
Rune Grønn
Espen
Olav
Ole Erik
Ronny
Arne
Geir Sigurd
Svein
David
Olsen Bettum
Frank Terje
Øydvin Martin
Fredrik
Alf Arne
Geir Sofus
Jan Erik
Jostein R.
Oleiv
Johan
Svein
Gunnar
Ronny
Ørjan
Hein
Fredrik
Per
Svein Tore
Eirik
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Flatebø
Haukås
Lodden
Naustvik
Bowitz-Øygarden
Aarhus
Lanes
Varne
Utvik
Eriksen
Brochs
Hemnes
Thorstensen
Krogdahl
Hetland
Lillebø
Instebø
Sivertsen
Jacobsen
Dalen
Hop
Bårdsen
Nielsen
Rutledal
Tveisme
Andreassen
Mjåseth
Andreassen
Solheim
Lie
Skarholm
Johannessen
Ytreland

Øyvind
John Gunnar
Kenneth
Karl Inge
Nils J.
Dag Inge
Haagen
Terje
Trygve
Yngve
Rudi
Lars Jonny
Jan Sigmund
Erik
Ståle
Kjell-Otto
Ronny
Petter Meidell
Richard
Rune
Lars Sigvart
Sverre Djønne
Knut
Eirik
Nils Helge
Atle
Eirik Magnus
Atle
Sævar
Bjørn Mathias
Øystein
Ernst L.
Ole
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3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett:
Kvinner:
Bøe
Klæhaug
Pedersen

Ann-Hilde
Susan
Britt Johnsen

Jacobsen
Leknes

Richard
Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

Administrasjonen gis myndighet til å komplettere listene med meddommere med 4 nye kandidater til
møte i kommunestyret.

Saknr. 55/20
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025
Solheim Leif Kåre
Kolstø Inger Elise Netland
Svendsen Kjell Arvid
Clausen Ivar Magne
Haga Leiv
Walland Eivind
Haaland Trygve Ragnar
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen
Bjarte Helgeland
Myge Grethe Marianne
Knutsen Anne Lene
Håkon Randal
Davidsen Kristin
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Broshaug Odd
Vikingstad Olaug
Høynes Trygve
Hausken Leif Karsten
Eikje John
Skeie Anne Margrethe Lindaas
Jakobsen Tove Broen
Lunde Therese Holmen
Halvorsen Fredrik
Solvang Svein
Simonsen Andreas Urrang
Tangjerd Espen
Gåsland Leif Ove
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Færaas Anne Britt
Stuvik Vivian
Vatland Svenn-Børge
Jordbrekk Trond Harald
Haarr Roy
Lund Mette
Laugen Ragnar
Vevatne Lilly Sandvik
Vermundsen Tone
Våga David
Olsen Bettum Bjørge
Jakobsen Svein
Byrknes Jasmina
Fjeldkårstad Erik
Stonghaugen Leif

Saknr. 56/20
EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden
knyttet til en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt
2021. Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.
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2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger
bispedømme og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.
4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg
å være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

Saknr. 57/20
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for
2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.
Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84
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Saknr. 58/20
KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV
SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR
KUNSTGRESSBANE OG HESTMYR IDRETTSANLEGG KLUBBHUS (GARDEROBER)
Behandling:
Levinsen (SV) viser til i overkant av 2,5 millioner i varekostnad på kunstgressbane.
Etterlyser informasjon rundt dette.
Ordfører foreslår at rådmannen utarbeider et notat som fremlegges i forkant av behandling
av saken i kommunestyret.
Innstillingen med tillegg fra Levinsen (SV) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 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. 59/20
NY IDRETTSHALL I SONE 5
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill.
kroner, for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
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2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt

finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i
2021 og 3,5 mill. kroner i 2022.

Saknr. 60/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20
Behandling:
Referatlistens pkt. 1
Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Nilsen (AP) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo å innvilge 20 000 kr fra formannskapets disposisjonspost.
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Forslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt

Referatlistens pkt. 2
Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Ordfører informerte om møte med Fylkesmannen i Rogaland og Haugesund kommune 20.
mai. KMD har bestemt at kun et representativt utvalg av innbyggere på fastlandskarmøy
skal delta i innbyggerundersøkelsen.
Ordfører utarbeider et forslag til en felles kronikk i forbindelse med dette, og sender denne
ut til gruppelederene.
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Referatlistens pkt. 3
Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Gaard (H) ber ordfører orientere om mandat til eierskapsutvalget.
Ordfører informerer: Eierskapsutvalget er et underordnet organ for formannskapet, og
består av 5 personer; Helge Thorheim, Alf Magne Grindhaug og Jarle Nilsen, næringssjef
Per Velde og rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Har ikke anledning til å gjøre vedtak i noen
saker. Er underordnet FSK. Legges på referatlisten for FSK, som har beslutningsrett. De
selskapene som av ulike grunner har tett oppfølging er; Haugaland kraft, Karmsund Havn,
Solstein, Aski, og Opplev Avaldsnes. Eierskapsutvalget har ikke myndighet til å velge
styret i selskapene, dette gjøres i ordinær generalforsamling.
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Kritisk til at det gjøres beslutninger i eierskapsutvalget som skulle vært
underlagt/behandlet i formannskapet.

Referatlistens pkt. 10
Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Ordfører informerer: Det blir nytt drøftingsmøte i juni. Selskapet ønsker en løsning der
Haugesund kommune trer inn i selskapet igjen, og at kommunene på Haugaland
samarbeider om regionalt arbeid innenfor brann og redning.
Tatt til etterretning.
Referatlisten – Høring bokstav G.
Grindhaug (KRF) fremmet forslag om å sende en tilslutning til Norsk
narkotikapolitiforening høringssvar.
Det utarbeides et kort notat/uttalelse hvor det fremgår at formannskapet i Karmøy
kommune støtter opp om de aktuelle temaene og konklusjonen i Norsk
narkotikapolitiforening høringssvar.
Tatt til etterretning.

Øvrige høringer tatt til etterretning.
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Vedtak:
1. Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Vedtak:
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
2. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Tatt til etterretning
3. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Tatt til etterretning.
4. Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.20 Haugland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Tatt til etterretning.
5. Skatteinngang fordelt til Karmøy – april 2020
Tatt til etterretning.
6. Forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i perioden 01.07.20-30.09.20.
Tatt til etterretning.
7. Møteprotokoll – eldrerådet 28.04.20
Tatt til etterretning.
8. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.20
Tatt til etterretning.
9. Møtereferat – Kommuneplan – revisjon av samfunnsdel, møte 24.02.20.
Tatt til etterretning.
10. Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Tatt til etterretning.
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Høringer:
A. Høring – Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter
sosialtjenesteloven
Tatt til etterretning.
B. Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020:1
Tatt til etterretning.
C. Høring om endringer om klage på vurdering – Utdanningsdirektoratet
Tatt til etterretning.
D. Høring – forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe
negative konsekvenser av covid-19
Tatt til etterretning.
E. Høring – Midlertidige endringer i Helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe
konsekvenser av covid-19)
Tatt til etterretning.
F. Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
Tatt til etterretning.
G. Høringssvar – Norsk narkotikapolitiforening
H. Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill
Tatt til etterretning.
I. Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker
Tatt til etterretning.
J. Høring – Anbefalinger om LAR under covid-19 epidemien
Tatt til etterretning.
K. Høring – Endringer i forskrift om betaling fra pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialhelsetenesta m.fl.
Tatt til etterretning.
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L. Høring – Endring av myndighet etter oreigningsloven § 15
Tatt til etterretning.
M. Høring – Krav om realkompetansevurdering
Tatt til etterretning.
N. Høring – Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av
helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19.
Tatt til etterretning.

Saknr. 61/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20
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:
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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
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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.
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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:

Saknr. 62/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.05.20

Behandling:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:
Karmøy Høyre og Karmøylista ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unge etablerere.
Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp
boliglån, med mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok
mange foreldre ønsker å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det
kan skyldes økonomiske forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn.
Denne sosiale skjevheten ønsker Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de
krisetider vi opplever nå vil disse skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer
på grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter
så vil dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen
vil medføre at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også
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være aktuelle kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag
betale like mye, og av og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en
nøktern bolig/leilighet. Dette gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav.
Her er det sikkert enkelt å finne argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt
visjonære i forhold til våre unge innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme
som manglende betalingsevne. Har en eksempelvis studert i flere år så vil en har store
muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m), men kanskje ikke hatt mulighet for å spare
opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere unge til kommunen vår, la oss gi de
enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed
dette som oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet 25.05.20:
Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for utarbeidelse av politisk sak.
Saken ble enstemmig oversendt rådmannen.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:
NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
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 kommunestyre ønsker
at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye
konsepter og fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks
erfaring og kompetanse for å lykkes med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det
lite tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper
som har særdeles lave hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske
sjøfolk kan konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden. Det bør
arbeides for at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal
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alle ha norske lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til
mannskap om bord.
Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå
lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den
skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal
fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring.
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Grønningen fikk 7 stemmer mot 4 (FRP 1, H 3)
Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:
Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover
budsjett og mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt
nødvendige tiltak i forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy
kommune. Kommunestyret ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses
grundig slik at kommunestyret snarest mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i
kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:
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Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor
Karmøy kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som
er inntatt i kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for
bygging av fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for
helårsbruk.
Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere
som lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.
Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre
nabokommuner mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister
skatteinntekter, mens vi fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de
oppholder seg i vår kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.
Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.
Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i
saker som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.
Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør
det vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en
omgåelse av reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og
omsorgsforpliktelser.
Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at
en har helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal
tas inn i tilsynsstrategien når denne rulleres.
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet 25.05.20:
Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for videre oppfølging.
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Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble enstemmig oversendt rådmannen for videre
oppfølging, og utarbeidelse av notat som skal fremlegges formannskapet og
kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20
Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen.
Det Side 26 av 45 vi i Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i
den situasjon at vi tilbyr opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for
oppankringsplass har økt. Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg
for landstrøm ved Fosen, men pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass,
begrunnet i kapasitetsproblemer fra Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe
landstrøm er i god driv, men akutt behov for opplagsplasser, setter oss i en vanskelig
stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.
Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med
bærekraftsmålene, og derfor i strid med våre egne mål.
Oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten
landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye oppankringsplasser inntil landstrøm er
etablert. Hvis alternativet er opplagsplasser uten landstrøm andre steder, stiller saken seg
annerledes, men Karmøy kommune oppfordrer Haugaland Kraft på det sterkeste å
prioritere Karmsund Havnevesen sin bestilling av landstrøm.
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Andersen (AP) fremmet følgende forslag:
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i opplag
i Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til
Karmøy kommune før de kan tilby landstrøm.
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Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtaket oversendes Haugaland Kraft og Karmsund Havn.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20
Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin
tredje kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede
begynnelse vært preget av et stadig økende misforhold mellom planlagte- og faktisk utførte
prosjekter.
Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at
realiserte vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det
mange som har grunn til å stille store spørsmål.
Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med
store summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke
vil la seg realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge
vegvesenet blitt brukt ca. 50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før
den endelige reguleringsplanen er godkjent.
Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en
videreføring av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for
Haugalandspakken ble det påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være
med på en slik fremtidig bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket
gjennom i de deltagende kommunene i løpet av et års tid.
For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget
«Haugalandspakke 1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny
bompengepakke, er det av avgjørende betydning å avdekke hvorfor man per dags dato
sitter igjen med en differanse på mange milliarder kroner mellom kostnadene for de
planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
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Forslag til vedtak: «Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken,
ordfører Nilsen og varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et
forslag, for nevnte styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av
Haugalandspakken.»
Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet 25.05.20:
Saken enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:
Saken enstemmig oversendt rådmannen for utarbeidelse av politisk sak.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:
Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i
kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:
Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble oversendt rådmannen for videre
oppfølging, og utarbeidelse av notat som skal fremlegges for formannskapet og
kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i
opplag i Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til
Karmøy kommune før de kan tilby landstrøm.
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Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20
Saken enstemmig tatt til etterretning.
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