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Behandling:
1. Grønningen (SP) viste til spørsmål om omdisponering av matjord i Norge, hvor Karmøy har
omdisponert 179 daa på ett år.
Ordfører viste til at ca. 170 daa av arealet det vises til er omregulert i forbindelse med
reguleringsplan for omkjøringsvegen.

2. Gaard (H) viste til søknad om statlig finansiering av omsorgstjenester og ønsket
søknadstekst oversendt per e-post.
Rådmannen viste til tidligere svar i forbindelse med dette temaet, og viste videre til at søknaden
er fylt ut i standard skjema på nett.

3. Wisnæs (H) viste til tjenestetilbud og redusert tilbud til brukere i kommunen. Ber om
status.
Ordfører viste til notat lagt ut til møtet i dag.
Rådmannen svarer: Tjenestetilbudet er påvirket av koronasituasjonen. Rådmannen undersøker og
gir tilbakemelding om status på øvrige tjenestetilbud.

4. Marianne (SV) viste til forurensning (bl.a. støv, støy og lukt) på Husøy. Ber om
tilbakemelding til kommunestyret.
Ordfører svarte:
Administrasjonen utarbeider et notat som legges ut i forkant av møtet i KST 29.06.

5. Thorheim (KL) viste til arbeidsfordeling mellom rådmannen og politiske nivå, samt
kommunikasjonsmåten mellom rådmannen og politisk nivå i kommunen.

Ordfører svarte:
-

Delegasjonsreglementet skal rulleres i 2020, og folkevalgte har mulighet for å påvirke
delegasjonsreglementet bl.a. i forhold til samarbeid og avklaring av arbeidsoppgaver mellom
politisk nivå og rådmannens nivå.

-

-

Ordfører viste til sist møte i kommunestyre, hvor det ble innkalt til gruppeledermøte 17.
august hvor bl.a. seniorlandsbyen på Spanne er et tema.
I budsjettmøte i desember ble det tilsvarende vedtak i pkt. 21 i budsjettet i forhold til
skolestrukturen ved effektivisering av skolesystem og drift. Administrasjonen har fulgt dette
opp.
Hovedutvalgene har ikke myndighet til å instruere hastesak satt på agenda til formannskapet.

Jan Birger Medhaug søkte om permisjon fra møtet fra kl 18:00.
10 representanter til stede resten av møtet.

6. Gaard (H) ber om orientering/status om Avaldsnes skole, Haugaland brann og redning,
veiforhandlinger og Fjord motorpark.
Ordfører svarte:
- Avaldsnes (og Håvik) skole: temaet er debattert. Saken kommer til behandling når prosessen
er i gang. Planlagt behandlet i kommunestyret i desember.
-

Haugaland brann og redning: Dialogmøte sist fredag mellom Haugaland brann og redning
sine representanter og Haugesund brannvesen sine representanter. Enighet om nye drøftinger
27.august. God dialog for å finne god løsning for samarbeid.

-

Haugaland brann og redning Avholdt styremøte med vedtak om at Karmøy kommune blir
vertskommune for hovedbrannstasjon på Raglamyr. Arbeidet er startet, og informasjon blir
gitt til gruppeledere 17.august.

-

Veiforhandlinger – styringsgruppe for Haugalandspakken. Møte 2. juli, men har ikke fått
sakspapirer oversendt enda. Rogaland Fylkeskommune har fått i oppdrag å finregne
prosjekter for å ha korrekt grunnlag til behandling 2. juli.

-

Fjord motorpark – forventer begrunnelse i løpet av oktober.

7. Levinsen (SV) viste til Visnesområdet og ev. bruk av pengegave fra Hydro, og om midler
for tømmer kan benyttes til opprydning.
Ordfører svarte at Karmøy kommune har mottatt pengegave på kr 400.000 fra Hydro Karmøy er
merket utvidelse av eksisterende, eller et nytt område for barn og unge. Rådmannen skal
undersøke i forhold til beløp mottatt for tømmer.

8. Thorheim (KL)etterspurte status på spørreundersøkelsen på fastlandet.
Ordfører viste til at undersøkelsen gjennomføres i regi av Kommunal og
moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen har fått oppdrag i å gjennomføre undersøkelsen.
Vindkraft: Det har vært en tiltakshaver på besøk i kommunen. Det ble sagt at tiltakshaver og
grunneier hadde signert avtale, men det ble sagt at det ikke var hensiktsmessig å gå videre med
saken grunnet politisk standpunkt i saken. Kjenner ikke til om det blir aktualisert eller ikke.

Vedtak:

