Behandling i Kommunestyre - 20.05.2021

Opprop:
Ordfører opplyste at representant Birgit Dyrhaug (SP) ville tiltrå møtet
senere. Frem til da stilte representant Synnøve Valle (SP) i hennes sted.
Kommunestyret var representert med 37 voterende.
Godkjenning av innkalling og saksliste:
Representanten Jarle U. Klavenes (AP) kom med følgende merknad til PS
31/2021 "Evaluering av hjemmetjenesten":
Anbefaler at saken blir sendt til Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg før
den kommer til behandling i kommunestyret.
Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt.
Representanten Arne Birger Silnes (AP) hadde følgende merknad til PS
33/2021 "Interpellasjon fra Hustadvika arbeiderparti - Steinfigurer Familiens
hus":
Saken har løst seg, og Hustadvika arbeiderparti trekker derfor sin
interpellasjon.
Jan Arve Dyrnes kom med følgende merknader:
1. Ønske om orientering - rassikring Malmefjorden.
Kommunedirektør opplyste om at det ikke vart klart enda til
orientering. Men det vil orienteres hvis mulig, i neste
hovedutvalgsmøte for Teknisk, miljø og næring.
2. Kom med merknad til protokoll fra møte 15.04.2021, og ba om
følgende protokolltilførsel:
"Mitt spørsmål innsendt 07.04.21 ikke er riktig referert i protokoll eller
muntlig fra ordfører i møte. Jeg har forstått ikke fått svar på:
Jeg kan ikke se at kommunestyret på noe tidspunkt har gjort om
vedtaket fra 19.11 om dekningsgrad?
Er det behov for å fravike et av vedtakene til kommunestyret: enten
endre mål om dekningsgrad eller behov for å oppjustere budsjettet i
forhold til investering og drift?"
Ordfører beklager denne misforståelsen, og spørsmålene vil bli svart
ut i neste spørrehalvtime.
Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

Ordfører leste opp deler av det politiske reglementet som er vedtatt av
kommunestyret.
Ordføreren satte følgende taletid: 3 minutter.
Valg av medlem til signering av protokoll:
Representanten Laila Nøsen (SV) ble valgt til å signere protokoll sammen
med ordfører.
Temadel
 Kommunedirektør Per Sverre Ersvik orienterte om Koronasituasjonen i
Hustadvika kommune.

Spørrehalvtimen
Følgende spørsmål ble besvart i møtet:
 Innsendt spørsmål fra representanten Johnny Varhol (FrP)

Vedtak
Innkalling og saksliste ble godkjent med de endringer vedtatt i møtet.
Representanten Laila Nøsen (SV) ble valgt til å signere protokoll sammen
med ordfører. Med signatur bekreftes det at møteprotokollen er i samsvar
med det som ble vedtatt i møtet. Protokoll godkjennes/signeres digitalt.
Spørrehalvtimen
Innsendt spørsmål fra representanten Johnny Varhol (FrP):
1. Uteområdet på Jendem skole:

Ønsker oss en situasjonsrapport angående uteområdet på Jendem skole. Er det
ferdigstilt og holdt det sitt regnskap i forhold til vedtatt budsjettering?
Svar:
Besvares som del av kommunedirektørens økonomirapportering. Sak om 1. tertial
kommer til formannskapet 1. juni.

2. Parkeringsplassen på Rådhuset:
Ser at Parkeringsplassen på baksiden av Rådhuset er ferdig og den ble flott.

Det opprinnelige budsjettet på den var 1,1 mill, som ble økt til 2,1 mill osv.
Hva ble totalsummen på prosjektet? Hvor kommer pengene fra og hvor skal kommunen
ta inn igjen overforbruk?
Svar:
Besvares som del av kommunedirektørens økonomirapportering. Sak om 1. tertial
kommer til formannskapet 1. juni.

3. Lyngstad skole:
Er det slik at bordkledningen på skolen er i så dårlig forfatning at den må skiftes?
Hva er statusen på skolen?
Ønsker oss en orientering om byggets status.
Svar:
Både hovedutvalget for miljø, næring og teknisk og kommunestyret har vedtatt at det
skal utarbeides oversikt over tilstanden til kommunens formålsbygg, herunder
skolebyggene. Dette arbeidet pågår, og sak vil bli fremmet for hovedutvalget så snart
den er klar. Det vurderes som lite effektiv ressursbruk å utarbeide status og rapportere
for hvert enkelt bygg til kommunestyret gjennom spørretimen.

4. Sylte Skole:
Er tidskjemaet på prosjektet Sylte Skole i rute og ligger det innenfor de rammer som er
avsatt?
Svar:
Besvares som del av kommunedirektørens økonomirapportering. Sak om 1. tertial
kommer til formannskapet 1. juni.

5. Veivedlikeholdet i Kommunen:
Mange av våre kommunale veier i Hustadvika er veldig dårlige. Vi har ikke avsatt
penger til veivedlikehold i 2021. Hvordan har kommunen tenkt å løse dette problemet
og hva skal de nyansatte i denne enheten jobbe med?
Svar:
Tilstandsrapporten som ble lagt frem for hovedutvalget viser betydelig
vedlikeholdsetterslep, og behov for oppgradering av kommunale veier.
Kommunestyret valgte å redusere budsjettet til vei med 1 mill. kroner i forrige møte, og
restmidlene er svært beskjedne.
Det vil bli en av mange utfordringer til høstens budsjettarbeid å prioritere økte
bevilgninger til vei, opp mot andre formål.
På kommunalteknikk er det 1 årsverk mindre i 2021 enn i 2020, og planlagt
rekruttering er utsatt pga. bortfall av midler.

6. Farstad Omsorgssenter:
Ønsker oss en orientering ang. Farstad Omsorgssenter.

Hvor mye har Kommunen spart hittil i år på å flytte de eldre på Farstad Omsorgssenter
til andre botilbud?
Svar:
Besvares som del av kommunedirektørens økonomirapportering. Sak om 1. tertial
kommer til formannskapet 1. juni.
Har alle beboere og ansatte flyttet ut? Er Kaffistova fortsatt åpen, så beboerne får et
tilfredsstillende aktivitetstilbud?
Svar:
Det bor igjen 8 beboere, og det er 13 ansatte som skal være der til bygget er tomt.
Kaffistova er fortsatt åpen, men her vil blir endringer fra høsten 2021 jfr vedtak fra
kommunestyret (sak 36/2020).

Og når har evt Kommunen tenkt oppstart av å restaurere og omgjøre Omsorgssenteret
til heldøgnsbemannede omsorgsleiligheter?
Svar:
Når det gjelder bygningsmassen er Bygg og Eiendom i gang med arbeidet i henhold til
budsjettvedtaket. Det vil blant annet bli gjennomført befaringer i andre kommuner for å
se på ulike modeller. Denne prosessen er forankret i hovedutvalg for teknisk, miljø og
næring, i samsvar med vedtak i kommunestyret.

7. Mange eldre i kommunen har etter at pandemien satte inn blitt mer og mer

skjermet, fått begrenset besøk av sine nærmeste, naboer og venner og minimalt av
aktiviteter. Dette gjelder både beboere i institusjon og hjemmeboende. Har
Hustadvika Kommune noen ekstra tilbud eller tiltak for denne gruppen i denne
koronatiden og har det evt blitt søkt på / fått tildelt koronamidler for våre eldre?
Svar:

Kommunen har hatt møter med frivilligsentralen og Røde Kors om å koordinere besøks/aktivitetsvenner. Med bakgrunn i disse møtene har vi har søkt om midler, og har fått til
sammen 540 000 kr, disse er fordelt slik:

 90 000 kr skal brukes til å kjøpe inn aktivitetsutstyr til alle steder hvor det er
heldøgns omsorg (blir bestilt i disse dager)

 450 000 kr skal brukes til å kjøpe inn Tovertafel (til Auretunet, Bøtunet og


Lundhaugen) og Motiview (til Eide sykehjem og Fræna sjukeheim og
omsorgssenter). Dette blir bestilt i disse dager.
Røde Kors gir bidrag til Bøtunet for å kjøpe «triobike» dit. Bøtunet hadde 20 000 kr
i gavepenger til formålet, Røde kors bidrar med resten. Denne skal kunne benyttes
av både Bøtunet og Fræna sjukeheim og omsorgssenter (FSO). Denne er bestilt.
Når det ikke lengre er beboere på Farstad, vi den sykkelen som er der bli flyttet til
Bøtunet eller FSO

8. Utescenen i Eide sentrum. Er den ferdigstilt? Hva var det opprinnelige budsjettet på
den og hva ble sluttsummen?

Svar:

Besvares som del av kommunedirektørens økonomirapportering. Sak om 1. tertial
kommer til formannskapet 1. juni.

