MØTEPROTOKOLL
Formannskapet

Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 22.06.2020

Tid : Kl. 16:00 – 19:00

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
Levinsen Marianne Sol

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

Fremmøte

FORFALL

Permisjon fra sak 83
Hansen Odd Magne

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11, 10 fra sak 83/20
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helseog omsorg, kommunalsjef oppvekst- og kultur og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

Før formannskapsmøtet ble det avholdt generalforsamling i Karmøy Næringsfond AS.
Innkallingen godkjent. Ettersendt vedlegg i sak 77/20, tilleggssak 84/20, 11 saker meldt
under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Postadresse:
4250 KOPERVIK

Besøksadresse:
Statsråd Vinjes gate 25
KOPERVIK

Telefon:
Telefaks:

52 85 75 00

Saknr. 75/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 15.06.20

Behandling:
Møteprotokollen enstemmig godkjent.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.06.20.

Saknr. 76/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.20

Behandling:
1. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H) i kommunestyret 02.06.20:
For å styrke eldres rettigheter og reell medvirkning i deres daglige situasjon, ber kommunestyret om
sak med gjennomgang og vurdering av vedtekter/retningslinjer for eldreråd, brukerråd for
sykehjemmene og retningslinjer for bruk av private møbler og bruk av fellesareal i sykehjem.
Vedtak kommunestyret 02.06.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo følgende:
Oversendes rådmannen. Rådmannen vurderer/implementerer forslaget i aktuelle råd ved
utarbeidelse av arbeidsinstruks.
Gaard (H) foreslo følgende:
Oversendes rådmannen. Rådmannen implementerer forslaget i aktuelle råd ved utarbeidelse
av arbeidsinstruks.
Gaard (H) trakk sitt forslag.
Forslaget fra Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.
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2. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H) i kommunestyret 02.06.20:
Medhaug (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å legge ytterligere til rette for rådets arbeid og dermed styrke rådets påvirkning og innflytelse over
viktige forhold i det daglige som har betydning for dem, ber kommunestyret om at vedtekter,
retningslinjer og rutiner gjennomgås og at det fremmes sak for kommunestyret.
Vedtak kommunestyret 02.06.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo følgende:
Oversendes rådmannen. Rådmannen vurderer /implementerer forslaget i aktuelle råd ved
utarbeidelse av arbeidsinstruks.
Forslaget fra Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

3. Oversendelsesforslag framsatt av Ørpetvedt (FrP) i kommunestyret 02.06.20:
Kommunestyret ber om en utredning eller en sak om hva reiselivet genererer av arbeidsplasser og
inntekter i kommunen, økonomisk utbytte av interkommunalt samarbeid på området sett i forhold til
kost og nytte.
Kommunestyret ønsker også en oversikt over hva som skal til for at kommunen skal bli mer attraktiv
for flere besøkende både med tanke på overnattingsmuligheter og turistattraksjoner.
Vedtak kommunestyret 02.06.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo følgende:
Forslaget oversendes rådmann. Destinasjonsselskapet inviteres til å avholde en orientering i
førstkommende fysiske møte i kommunestyret. Forslaget fra Ørpetvedt (FRP) oversendes
som en av bestillingene til destinasjonsselskapet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) i kommunestyret 02.06.20:
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Det bes om at administrasjonen får til en bedre avfall håndtering rundt populære naturområder på
Karmøy, som offentlige badestrender og turismemagneter.
Vedtak kommunestyret 02.06.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo følgende:
Forslaget oversendes rådmannen, og at dette blir ivaretatt i utarbeidelse av avfallstrategien som
kommer til behandling til høsten.
Nilsen (AP) foreslo følgende:
Forslaget oversendes rådmannen og Friluftsrådet Vest, med en forventning om at det følges opp
umiddelbart.
Forslaget fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H):
Vedtak:
Oversendes rådmannen. Rådmannen vurderer /implementerer forslaget i aktuelle råd ved
utarbeidelse av arbeidsinstruks.

2. Oversendelsesforslag framsatt av Medhaug (H):
Vedtak:
Oversendes rådmannen. Rådmannen vurderer /implementerer forslaget i aktuelle råd ved
utarbeidelse av arbeidsinstruks.

3. Oversendelsesforslag framsatt av Ørpetvedt (FrP):
Vedtak:
Forslaget oversendes rådmann. Destinasjonsselskapet inviteres til å avholde en orientering i
førstkommende fysiske møte i kommunestyret. Forslaget fra Ørpetvedt (FRP) oversendes
som en av bestillingene til destinasjonsselskapet.
4. Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV)
Vedtak:
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Forslaget oversendes rådmannen og Friluftsrådet Vest, med en forventning om at det følges
opp umiddelbart.

Saknr. 77/20
KOMMUNAL GARANTI FOR EGENKAPITALKRAV PÅ 15%

Behandling:
Gaard (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og KL:
Karmøy kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med forslag til retningslinjer for en kommunal
garantiordning med en to års prøveperiode. Etter prøveperioden skal ordningen evalueres. Allerede
inngåtte garantier i prøveordningen må videreføres innenfor de retningslinjer og begrensninger som
legges til grunn ved oppstart av prøveordningen.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra H og KL (SV 1, H 3,
KL 1).
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar saken til orientering.
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Saknr. 78/20
HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG
ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy formannskap vedtar å avgi følgende uttalelse til høringen «Krav til kompetanse
og veiledning i barnevernet»:
Karmøy kommune støtter intensjonen bak forslaget om kompetansekrav for tilsatte i
barnevernstjenesten som skal arbeide med nærmere bestemte kjerneoppgaver. Vi støtter
også at det legges opp til overgangsordning dersom ansatte ikke har den krevde
kompetansen. Den demografiske utviklingen fører til at kommunesektoren i årene som
kommer vil få generelle utfordringer knyttet til rekruttering. Muligheter for
dispensasjon vil således kunne vise seg å bli viktig for å sikre en stabil
barneverntjeneste.
Pålagt veiledning av studenter kan i noen tilfeller være ressurskrevende. Karmøy
kommune legger imidlertid til grunn at både veileder og den som mottar veiledning vil
få styrket sin kompetanse, og at dette igjen vil bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten. Vi
er derfor positive til dette forslaget.
Selv om forslagene hver for seg har begrensede økonomiske og administrative
konsekvenser, bør likevel de samlede effektene utredes nærmere slik at kommunenes
merkostnader kan kompenseres.
2. Karmøy formannskap vedtar å avgi følgende høringsuttalelse til høringen om
«Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet»:
Karmøy kommune vurderer at forslaget om at det skal kunne stilles krav til sakkyndiges
mandater, rapporter og egenerklæringer er fornuftig, og støtter dette.
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Saknr. 79/20
OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE 2020

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar «Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2020» og
tilhørende kortversjonen til orientering. Dokumentene skal legges til grunn for arbeidet med
andre kommunale planer.

Saknr. 80/20
HELTIDSLØFTET - HELGEARBEID OG TURNUS

Behandling:
Wisnæs (H) fremmet følgende forslag som tilleggspunkt 3:
Rådmannen holder formannskapet løpende orientert om arbeidets status i saken.
Votering:
Innstilling med tilleggspunkt fremsatt av Wisnæs (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 - Formannskapet tar saken til orientering og ber rådmannen prioritere arbeidet med å øke
andel heltidsstillinger.
2 - For å oppnå flere hele stillinger kreves et felles løft fra arbeidsgiver og
arbeidstakerorganisasjonene.
3 - Rådmannen holder formannskapet løpende orientert om arbeidets status i saken.
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Saknr. 81/20
SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET,
VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar detaljregulering for Vikafjellet, Vikjå med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 22.06.20), jf. plan- og bygningslovens §
12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

Saknr. 82/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 22.06.20

Behandling:
Vedtak:
1. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland Fylkeskommune
Til etterretning
2. Orienteringsbrev om styrking av kommunale næringsfond
Til etterretning
3. Møteprotokoll eldrerådet
Til etterretning
4. Møteprotokoll råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Til etterretning
5. Møteprotokoll Karmøy ungdomsråd
Til etterretning
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6. Notat – Forespørsel om vurdering av utvidede åpningstider på SFO morgener, og
ferieavvikling om sommeren.
Til etterretning
7. Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2020
Til etterretning

Høringer:
A. Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven.
Til etterretning

Saknr. 83/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 22.06.20

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.
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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.
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-

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 avklaring innen 14 dager fra dommen er falt.

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:

Saknr. 84/20
Opplysninger som er unntatt taushetsplikt Offl.§13 fvl.§13.1
KJØP AV EIENDOM

Behandling:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtaket inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet jf. Offl.§13 fvl.§13.1.
Vedtaket legges derfor kun ut i saksprotokoll unntatt offentlighet.
Vedtak:
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