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Dag Inge Aarhus
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Helge Thorheim
Lillian Levik Løndalen
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Trygve Hagland
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Johnny Stangeland
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Mads Pedersen
May Synnøve Rygh
Dag-Helge Rønnevik
Nils Wergeland Krog
Jens Inge Ve
Ragnar Vikshåland

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KRF
KRF
KRF
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP

Tor Asle Grønningen
Odd Magne Brandt Hansen
Kenneth Halleland
Marianne Sol Levinsen
Robin Hult

SP
SV
UA
UA
UA

Forfall
John K. Holvik
Bente B. Tjøsvoll
Geir Harald Skorpe
Randi Wisnæs
Susan Elin Borg
Wenche Lindtner
Asbjørn Eik-Nes

Parti
AP
FRP
H
H
KL
SP
V

Varamedlem
Svein Aamelfot
Kenneth Lodden
Kenneth Ferkingstad
Erlend Nilsen
Hans Falnes Ellingsen
Marit Sandve Risdal
Ingvald Frøyland Dahl

Parti
AP
FRP
H
H
KL
SP
V

Møtenotater:
Innkalling godkjent.
Saker meldt under eventuelt.
Hansen (SV) foreslo å behandle sak PS 39/22 som møtets første sak. Forslag til endring av sakslisten
ble stemmig vedtt.
Saklisten, med endring foreslått av Hansen (SV), ble deretter godkjent.
Følgende saker ble enstemmig vedtatt ved gjennomgang av sakslisten:
Sak 31/22 og sak 40/22.
Ordfører foreslo følgende personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder:
Levinsen (UA) og Vikshåland (SP).
Forslaget fremsatt av ordfører enstemmig vedtatt.
Ordfører informerte:
Det har i dag vært en pressekonferanse i Gismarvik, Haugaland Næringspark. Haugaland Næringspark
eies av 5 kommuner; Tysvær, Vindajord, Bokn, Haugesund og Karmøy (med eierandel på 47 %). Dette
er Norges største regulerte næringspark. Styret og leder i næringsparken har arbeidet i lengre tid
med etableringer som kan gi arbeidsplasser i næringsparken. Det norske selskapet Beyonder arbeider
med batteriproduksjon, og har besluttet å etablere seg Haugaland Næringspark. Første arbeidsfase
(oppstart i 2024), vil medføre ca. 5-600 arbeidsplasser. Dette vil øke til ca. 2000 arbeidsplasser når
bedriften er i normal drift.

Møteslutt: 21:00
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Sakliste
Sak nr.
030/22
031/22
032/22
033/22
034/22
035/22
036/22
037/22
038/22
039/22
040/22
041/22

Sakstittel
Anmodning om å bosette 250 flyktninger i 2022
Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2021 - rebudsjettering
2022
Økning av totalramme P568 - Ny gjenvinningsstasjon
Kommunalt tilskudd til veterinærvakt for store dyr/
produksjonsdyr i Karmsund veterinærvaktdistrikt
Home-Start Familiekontakten
Status - Oppfølging av Plan for "Leve hele livet" i Karmøy
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - oppgaver, utfordringer og
muligheter
Orientering om legesituasjonen i Karmøy kommune
Krav om sak til kommunestyret - Konflikter mellom brukere og
kommunen om tildeling og bruk av helse- og omsorgstjenester
Fastsettelse av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
Samlesak for referatsaker
Samlesak for spørsmål
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030/22 Anmodning om å bosette 250 flyktninger i 2022

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.03.2022 - 032/22
Karmøy kommunestyre vedtok 7. mars en fordømmelse av Russlands krenkelseav Ukrainas
suverenitet, og at Karmøy kommune er klar til å ta imot flyktninger vesentlig utover rammen/antallet
som ble vedtatt av kommunstyret i desember 2021. Det er nå mottatt en ny anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hvor Karmøy kommune er anmodet om å bosette 250
flyktnigner i 2022. Det er behov for et vedtak om dette i kommunen.
1. Karmøy kommune vil bosette 250 flyktninger i 2022, i henhold til oppdatert anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
2. Rådmannen er gitt fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for
boetting av flykninger. Karmøy kommunestyre vedtar at denne fullmakten utvides til å også gjelde
andre tilkuddsordninger på flyktningeområdet.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Saken ble behandlet før sak 30/22.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Karmøy kommunestyre vedtok 7. mars en fordømmelse av Russlands krenkelseav Ukrainas
suverenitet, og at Karmøy kommune er klar til å ta imot flyktninger vesentlig utover rammen/antallet
som ble vedtatt av kommunstyret i desember 2021. Det er nå mottatt en ny anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hvor Karmøy kommune er anmodet om å bosette 250
flyktnigner i 2022. Det er behov for et vedtak om dette i kommunen.
1. Karmøy kommune vil bosette 250 flyktninger i 2022, i henhold til oppdatert anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
2. Rådmannen er gitt fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for
boetting av flykninger. Karmøy kommunestyre vedtar at denne fullmakten utvides til å også gjelde
andre tilkuddsordninger på flyktningeområdet.
Vedtaket oversendes IMDi med forbehold om at kommunestyret gjør tilsvarende vedtak.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 032/22 Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtok 7. mars en fordømmelse av Russlands krenkelseav Ukrainas
suverenitet, og at Karmøy kommune er klar til å ta imot flyktninger vesentlig utover rammen/antallet
som ble vedtatt av kommunstyret i desember 2021. Det er nå mottatt en ny anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hvor Karmøy kommune er anmodet om å bosette 250
flyktnigner i 2022. Det er behov for et vedtak om dette i kommunen.
1. Karmøy kommune vil bosette 250 flyktninger i 2022, i henhold til oppdatert anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
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2. Rådmannen er gitt fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for
boetting av flykninger. Karmøy kommunestyre vedtar at denne fullmakten utvides til å også gjelde
andre tilkuddsordninger på flyktningeområdet.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Gaard (H) fremmet følgende endringsforslag:
1a) Karmøy kommune er positiv til forespørselen fra IMDI om å bosette Ukrainske flyktninger.
b) Karmøy kommune vedtar å bosette inntil 250 flyktninger fra Ukraina. Dette kommer i tillegg til
tidligere vedtak på 44 (sak 132/21).
Votering:
Innstillingen med endringsforslag fremsatt av Gaard (H) ble enstemmig vedtatt.

KST - 030/22 Vedtak:
1a) Karmøy kommune er positiv til forespørselen fra IMDI om å bosette Ukrainske flyktninger.
b) Karmøy kommune vedtar å bosette inntil 250 flyktninger fra Ukraina. Dette kommer i tillegg til
tidligere vedtak på 44 (sak 132/21).
2. Rådmannen er gitt fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for
bosetting av flykninger. Karmøy kommunestyre vedtar at denne fullmakten utvides til å også gjelde
andre tilkuddsordninger på flyktningeområdet.

031/22 Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2021 rebudsjettering 2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til
2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5
første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4.
tas til orientering.

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
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Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§ 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd
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Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 28.03.2022 - 034/22
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til
2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5
første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4.
tas til orientering.

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
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Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§ 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd
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28.03.2022 Formannskapet
Behandling
Enstemmig tatt til orientering.

FSK - 034/22 Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til
2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5
første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4.
tas til orientering.

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Side 15 av 38

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§ 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd
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04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST - 031/22 Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til
2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5
første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4.
tas til orientering.

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
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Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§ 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd
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032/22 Økning av totalramme P568 - Ny gjenvinningsstasjon
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at P568 Ny gjenvinningsstasjon gjennomføres i henhold til
rådmannens anbefaling i saksfremlegget. Total budsjettramme for P568 Ny
gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner. Ny total budsjettramme blir da
79 360 000 kroner. Økt budsjettramme finansieres ved økt bruk av ubundet
investeringsfond.
I bevilgningsoversikt investering første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 20 560 000 kroner
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 20 560 000 kroner
I bevilgningsoversikt investering andre ledd (2B) gjøres følgende endringer i 2022:
Budsjett for P568 Ny gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner
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28.03.2022 Formannskapet
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 036/22 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at P568 Ny gjenvinningsstasjon gjennomføres i henhold til
rådmannens anbefaling i saksfremlegget. Total budsjettramme for P568 Ny
gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner. Ny total budsjettramme blir da
79 360 000 kroner. Økt budsjettramme finansieres ved økt bruk av ubundet
investeringsfond.
I bevilgningsoversikt investering første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 20 560 000 kroner
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 20 560 000 kroner
I bevilgningsoversikt investering andre ledd (2B) gjøres følgende endringer i 2022:
Budsjett for P568 Ny gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST - 032/22 Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at P568 Ny gjenvinningsstasjon gjennomføres i henhold til
rådmannens anbefaling i saksfremlegget. Total budsjettramme for P568 Ny
gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner. Ny total budsjettramme blir da
79 360 000 kroner. Økt budsjettramme finansieres ved økt bruk av ubundet
investeringsfond.
I bevilgningsoversikt investering første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 20 560 000 kroner
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 20 560 000 kroner
I bevilgningsoversikt investering andre ledd (2B) gjøres følgende endringer i 2022:
Budsjett for P568 Ny gjenvinningsstasjon økes med 20 560 000 kroner
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033/22 Kommunalt tilskudd til veterinærvakt for store dyr/
produksjonsdyr i Karmsund veterinærvaktdistrikt
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å bruke 305 000 kroner fra disposisjonsfond i 2022 for å finansiere
kommunalt tilskudd til veterinærvakt for store dyr/ produksjonsdyr i Karmsund veterinærvaktdistrikt.
Årlig bevilgning for kommunalt tilskudd til veterinærvakt skal innarbeides i rådmannens forslag til
økonomiplan 2023-2026. Det blir gjort følgende endringer i
budsjettet for 2022:
I budsjettskjema 1A – bevilgningsoversikt drift:
Sum bevilgninger drift økes med 305 000 kroner.
Bruk av disposisjonsfond økes med 305 000 kroner.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift:
Tjenesteområde 14 Næring økes med 305 000 kroner.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 024/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtar å bruke 305 000 kroner fra disposisjonsfond i 2022 for å finansiere
kommunalt tilskudd til veterinærvakt for store dyr/ produksjonsdyr i Karmsund veterinærvaktdistrikt.
Årlig bevilgning for kommunalt tilskudd til veterinærvakt skal innarbeides i rådmannens forslag til
økonomiplan 2023-2026. Det blir gjort følgende endringer i
budsjettet for 2022:
I budsjettskjema 1A – bevilgningsoversikt drift:
Sum bevilgninger drift økes med 305 000 kroner.
Bruk av disposisjonsfond økes med 305 000 kroner.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift:
Tjenesteområde 14 Næring økes med 305 000 kroner.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST - 033/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtar å bruke 305 000 kroner fra disposisjonsfond i 2022 for å finansiere
kommunalt tilskudd til veterinærvakt for store dyr/ produksjonsdyr i Karmsund veterinærvaktdistrikt.
Årlig bevilgning for kommunalt tilskudd til veterinærvakt skal innarbeides i rådmannens forslag til
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økonomiplan 2023-2026. Det blir gjort følgende endringer i budsjettet for 2022:
I budsjettskjema 1A – bevilgningsoversikt drift:
Sum bevilgninger drift økes med 305 000 kroner.
Bruk av disposisjonsfond økes med 305 000 kroner.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift:
Tjenesteområde 14 Næring økes med 305 000 kroner.

034/22 Home-Start Familiekontakten
Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar inngåelse av samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland om oppstart av Home-Start Familiekontakten.

28.03.2022 Formannskapet
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK - 035/22 Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar inngåelse av samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland om oppstart av Home-Start Familiekontakten.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST - 034/22 Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar inngåelse av samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland om oppstart av Home-Start Familiekontakten.
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035/22 Status - Oppfølging av Plan for "Leve hele livet" i Karmøy
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.

15.03.2022 Eldrerådet
Behandling
Sak 13/22 ble behandlet etter sak 14/22.
Kommunalsjefen orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støttet enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

ELD - 013/22 Vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.

15.03.2022 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Behandling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling.

RFM - 017/22 Vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.

16.03.2022 Hovedutvalg helse og omsorg
Behandling
Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO - 011/22 Vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

FSK - 025/22 Vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.
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04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST - 035/22 Vedtak:
Kommunestyret tar saken om statusbeskrivelse i arbeidet med planen «Leve hele livet» til
orientering.

036/22 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - oppgaver,
utfordringer og muligheter
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar beskrivelse av oppgaver, utfordringer og muligheter i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten til orientering.

15.03.2022 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Behandling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling.

RFM - 012/22 Vedtak:
Kommunestyret tar beskrivelse av oppgaver, utfordringer og muligheter i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten til orientering.

16.03.2022 Karmøy ungdomsråd
Behandling
Forslaget fremsatt av Haar Rogde enstemmig vedtatt.

KUR - 007/22 Vedtak:
Ungdomsrådet tar saken til orientering, men understrekerer viktigheten av at eksisterende tilbud
både er synlig og operativt til en hver tid. Det fokuseres på arbeidet med å rekruttere
helsesykepleiere og psykologer.
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16.03.2022 Hovedutvalg helse og omsorg
Behandling
Behandlet etter behandling av sak 10/22.
Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO - 012/22 Vedtak:
Kommunestyret tar beskrivelse av oppgaver, utfordringer og muligheter i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten til orientering.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

FSK - 026/22 Vedtak:
Kommunestyret tar beskrivelse av oppgaver, utfordringer og muligheter i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten til orientering.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Arbeiderpartiet, foreslått av Ruth Mariann Hop, Arbeiderpartiet
Kommunestyret støtter forslaget fra ungdomsrådet og tar saken til orientering, men understreker
viktigheten av at eksisterende tilbud både er synlig og operativt til enhver tid. Det fokuseres på
arbeidet med å rekruttere helsesykepleiere og psykologer.
Hop (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret støtter forslaget fra ungdomsrådet og tar saken til orientering, men understreker
viktigheten av at eksisterende tilbud både er synlig og operativt til enhver tid. Det fokuseres på
arbeidet med å rekruttere helsesykepleiere og psykologer.
Votering:
Forslag fremsatt av Hop (AP) ble enstemmig vedtatt.

KST - 036/22 Vedtak:
Kommunestyret støtter forslaget fra ungdomsrådet og tar saken til orientering, men understreker
viktigheten av at eksisterende tilbud både er synlig og operativt til enhver tid. Det fokuseres på
arbeidet med å rekruttere helsesykepleiere og psykologer.
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037/22 Orientering om legesituasjonen i Karmøy kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.

15.03.2022 Eldrerådet
Behandling
Kommunalsjefen orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støttet enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

ELD - 012/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.

15.03.2022 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Behandling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling.

RFM - 015/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.

16.03.2022 Hovedutvalg helse og omsorg
Behandling
Behandlet før sak 09/22.
Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO - 010/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Vedlagte innspill fra ALU datert 31.01.22 vurderes, og forslag til tiltak drøftes og utarbeides i samråd
med leger som praktiserer i Karmøy kommune.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Hansen (SV) ble enstemmig vedtatt.

FSK - 028/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.
Vedlagte innspill fra ALU datert 31.01.22 vurderes, og forslag til tiltak drøftes og utarbeides i samråd
med leger som praktiserer i Karmøy kommune.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Hop (AP) fremmet tilleggsforslag som nytt pkt. 3 til innstillingen:
Nytt punkt 3: hovedutvalg helse og omsorg blir orientert om aktuelle tiltak når møtet mellom
kommunen og allmennlegeforeningen har funnet sted. Kostnadene må estimeres på tiltakene som
foreslås. Dette bør skje før september slik at partiene har mulighet til å se på mulige løsninger i
budsjettarbeidet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Hop (AP) ble enstemmig vedtatt.

KST - 037/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre
rekruttering av leger til Karmøy kommune.
Vedlagte innspill fra ALU datert 31.01.22 vurderes, og forslag til tiltak drøftes og utarbeides i samråd
med leger som praktiserer i Karmøy kommune.
Hovedutvalg helse og omsorg blir orientert om aktuelle tiltak når møtet mellom kommunen og
allmennlegeforeningen har funnet sted. Kostnadene må estimeres på tiltakene som foreslås. Dette
bør skje før september slik at partiene har mulighet til å se på mulige løsninger i budsjettarbeidet.
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038/22 Krav om sak til kommunestyret - Konflikter mellom brukere
og kommunen om tildeling og bruk av helse- og omsorgstjenester
04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Medhaug (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
Kommunestyret ber om at det fremmes sak om opprettelse av ombud for tjenesteytingen innen
kommunens helse- og omsorgstjenester for å redusere antall konflikter så langt som mulig. Sak med
forslag til organisering, mandat og finansiering fremmes for kommunestyret i god tid før høstens
budsjettprosess.
Ørpetvedt (FRP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at Helse og omsorgstjenestene i Karmøy kommune plikter å informere om at
alle tjenester i kommunen kan henvene seg til Rogaland Pasient og brukerombud, og legge ved
kontakt info for denne tjenesten.
Grønningen (SP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om en orientering fra bestillerkontoret vedr informasjon om utfordringer,
kapasitet, økonomi mv
Hansen (SV) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber om at det fremmes sak om opprettelse av ombud for tjenesteytingen innen
kommunen. Sak med forslag til organisering, mandat og finansiering fremmes for kommunestyret i
god tid førhøstens budsjettprosess.
Det ble avholdt gruppemøte til kl. 20:40.

Votering:
Forslag fremsatt av Grønningen (SP) ble enstemmig vedtatt.
Forslagene fremsatt av Medhaug (H), Ørpetvedt (FRP) og Hansen (SV) ble satt opp mot hverandre.
Forslag fremsatt av Medhaug (H) fikk 25 stemmer (H 9, KL 6, SP 4, KRF 3, UA 3), og vant frem mot
forslagene fremsatt av Ørpetvedt (FRP) og Hansen (SV).

KST - 038/22 Vedtak:
Kommunestyret ber om en orientering fra bestillerkontoret vedr informasjon om utfordringer,
kapasitet, økonomi mv
Kommunestyret ber om at det fremmes sak om opprettelse av ombud for tjenesteytingen innen
kommunens helse- og omsorgstjenester for å redusere antall konflikter så langt som mulig. Sak med
forslag til organisering, mandat og finansiering fremmes for kommunestyret i god tid før høstens
budsjettprosess.
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039/22 Fastsettelse av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
Rådmannens forslag til vedtak:
1.Karmøy kommunestyre vedtar kommunens samfunnsdel 2021-2030 i henhold til PBL § 11-2.

21.03.2022 Formannskapet
Behandling
Thorheim (KL) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Karmøylista og Høyre:
Overordnete utviklingsscenarier:
1. Kommunen ønsker å legge til rette for at folk skal kunne etablere seg i bygder, tettsteder eller byer.
Det er viktig at lokalsamfunn gis mulighet til fremtidig befolkningsvekst m.a. ved nybygging og
fortetting og oppgradering av eksisterende eiendommer m.v.
2. Kommunen vil også prioritere gode utviklingsprosesser i våre tre byer med utgangspunkt i sin
egenart og med de stimuleringstiltak og den medvirkning kommunen som positiv utviklingsaktør kan
bidra med for å styrke viktige servicefunksjoner i Karmøysamfunnet.
Teksten gjennomgås og «vaskes» med dette som bakgrunn.
3. Kommentarer til arealstrategi:
● Under avsnittet «Prioriterte satsingsområder: Karmøy kommune vil ha en ambisjon om å øke
bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet for derigjennom å tiltrekke flere innflyttere til kommunen
i større omfang enn SSB sin framskriving av folketallet, og gjennom dette utvikle både by og
lokalsamfunn.
● Det skal legges til rette for utviklingsmuligheter over heile kommunen.
● Karmøy kommune skal være en aktiv og samskapende samfunnsutvikler som bruker strategiske
investeringer og lokalisering av egen virksomhet for å utvikle levende byer og lokalsamfunn.
● En bærekraftig kommune må satse på og styrke det som skaper verdier basert på fornybare
ressurser som bl.a. landbruk, fiske og skogbruk.
● Det vises også til Statsforvalteren i Rogaland sin «Oppstart av verneprosess etter
naturmangfoldloven», vestkysten av Karmøy
● Det skal legges til rette for gode samferdselsløsninger og øvrig infrastruktur.
● Eksisterende infrastruktur og vedtatte prosjekter og planer hensyntas.
● Behov for næringsområder må gjennomgås.
● Kolnes-området er ett av flere eksempler på områder for økt bosetting i Karmøy kommune.
● Kart over Karmøy viser de tre byene og Norheim uthevet, og alle tettsteder vises markert med navn
herunder Torvastad, Kvalavåg, Vea Ferkingstad, Sandve, Syre, Håvik, Vormedal Kolnes Røyksund.
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● Bilen er en nødvendighet i bygde Norge og dette faktum bør gå frem av planen.
● Når nødvendig infrastruktur og andre samfunnsviktige etableringer foretas, skal natur-, miljø- og
jordvern ivaretas på best mulig måte.

Votering:
Innstillingen vant frem med 7 stemmer mot 4 (3 H, 1 KL) for forslag fremsatt av Thorheim (KL) på
vegne av KL og H.

FSK - 027/22 Vedtak:
1.Karmøy kommunestyre vedtar kommunens samfunnsdel 2021-2030 i henhold til PBL § 11-2.

04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Saken ble behandlet før sak 30/22.
Andersen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av samarbeidspartiene Ap, Krf, FrP, Sp
og V:
Realitetsbehandling av samfunnsdelen utsettes til et senere kommunestyremøte, før sommeren.
Gruppemøte innvilget til 17:40.
Votering utsettelsesforslag:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 29 stemmer mot 16 stemmer (H 9, KL 6, UA 1), og saken ble
dermed ikke tatt opp til realitetsbehandling.

KST - 039/22 Vedtak:
Realitetsbehandling av samfunnsdelen utsettes til et senere kommunestyremøte, før sommeren.
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040/22 Samlesak for referatsaker
04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
Ingen saker meldt inn.

041/22 Samlesak for spørsmål
04.04.2022 Kommunestyret
Behandling
1. Hult (UA) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Midler fra parkeringsfondet benyttes til å oppgradere enveiskjøring i østre ende av gågaten i
Kopervik som ble åpnet for enveiskjøring i 2018. Administrasjonen begynner på dette arbeidet straks
for å hindre farlige situasjoner og tilrettelegge for økt sentrumshandel.
2. Midler brukes i forbindelse med byutvikling
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Hult (UA) ønsket status på tidligere innsendt oversendelsesforslag om hurtigladere i Karmøy
kommune.
Rådmannen svarte:
Karmøy kommune har dialog med kommersielle aktører, og med Haugaland Kraft.
Arbeidet er i gang. I Skudeneshavn planlegges det for å legge ledninger samtidig som VAR skal utføre
gravearbeid i Postvegen. I Kopervik blir det montert 4 ladere på Coop Prix i dag, 04.04.22. På Åkra
skal det monteres ladestasjon på Prix.

3. Ørpetvedt (FRP) viste til nye Stangeland skole, og ønsket at administrasjonen gir en status på
skoleveien Eidsbakkane - Stølen. Blir skoleveien ferdig til skolestart høsten 2022?
Kommunalsjef teknisk svarte:
Det har vært utfordringer i Lyngvegen ifm setningsskader på rør, og det er mulig det blir midlertidig
løsning ved oppstart av skolen. Selve vegen kan bli noe utsatt, men det bekreftes at det vil bli en
trygg skoleveg.

4. Mannes (KL) fremmet oversendelsesforslag om Eikjevegen.
I lys av utviklingen på Gismarvik Næringspark bes sak "Eikjevegen" i sin helhet tas opp til ny
behandling.
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Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

5. Thorheim (KL) viste til plan, og ønsket status på områdeplan Kolnes og bekreftelse på hvorfor
den ikke har vært til behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.
Ordfører svarte:
Spørsmålet ble også fremmet i formannskapet i sist møte.
Områdeplan for Kolnes, Eikje og Skre er igangsatt. Det har vært avholdt interne møter, og møter med
utbyggingsselskapet som har interresser på Eikje, Kolnes og Skre. Det gjenstår fortsatt arbeider med
å finne omforente løsninger, før saken kan komme til behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.

6. Aamelfot (AP) viste til ny «Særavtale om arbeidstid for lærere (SFS 2213)» som er reforhandlet
og ber rådmannen vurdere de utfordringer denne gir mht ressurser i grunnskolen fra start av
kommende skoleår.
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
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