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KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 
 

PROTOKOLL 

 

Onsdag 20. oktober 2021 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse 

av utvalgets nestleder Linn Utseth.   

  

MØTESTED: Karmøy Rådhus, formannskapssalen 

  

MØTESTART/MØTESLUTT: kl. 18.00 – kl. 19.40 

  

MØTENDE MEDLEMMER: Linn Utseth (H),  Torunn Tvedt (KrF),  Maria 

Kalstø (MDG) og Ørjan Fjellkårstad (Sp)     

  

MØTENDE VARAMEDLEMMER: Kurt O. Bjørnnes (A) og Hans Chr. Arnøy (FrP) 

  

FORFALL: Thor Otto Lohne (A), Bjørn Hundhammer (FrP) 

og Tor Inge Melhus (KL) på kort varsel 

  

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS 

MØTTE: 

Forvaltningsrevisor Ståle Opedal  

pr telefon i sak 37/21 

 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

 

Virksomhetsleder John Gunnar Liknes i sak 36/21 

 

  

ANDRE SOM MØTTE: Ordfører Jarle Nilsen (A)  

 

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen.  

  

MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 35/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.21 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 01.09.21 godkjennes. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

Kalstø etterlyste sine kommentarer i sak 32, men uten konkret forslag til endring/tillegg. 

Sekretær forklarte bakgrunn for valg av form på protokollering. Utvalget hadde ellers ingen 

merknader. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

 

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 01.09.21 godkjennes.  
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SAK 36/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – RUS- OG PSYKISK 

HELSETJENESTEN (ROP) 

 

Sekretariatets innstilling: 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar orienteringen fra virksomhetsleder John Gunnar 

Liknes om kommunens rus- og psykisk helsetjeneste til orientering. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

Liknes takket for invitasjonen. Han orienterte og viste presentasjon. Budsjettet er på 75 mill. 

kr og de har nå over 100 årsverk. De er organisert i fem avdelinger: avd. nord, avd. sør, 

mottak og oppfølging (MO-senter), Østremstunet, inkl. nattpatruljen og dag & aktivitet 

m/rask psykisk helsehjelp. Hovedtyngden er brukere som allerede har et stort hjelpebehov. 

Mange av de som får hjelp, trenger hjelp hele livet. Behandling/hjelp er også forebygging. 

Han viste til vedtatte planer som kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid, 

rusmiddelpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Det er nå større fokus på 

individuell tilnærming og brukermedvirkning. 

 

Siden forrige orientering har staten kommet med veilederen «Sammen om mestring». 

Kommunene har fått ansvar for lette og moderate lidelser, og skal kunne tilby kognitiv terapi. 

De har nå ansatte med brukererfaring, og de har vært med i forskningsprosjekt om å utvikle 

boliger til de meste krevende beboerne. Brukere blir delt inn i tre ulike kategorier/pasient-

forløp, der hovedløp 1 (lavterskel) er de milde og kortvarige lidelsene, mens hovedløp 3 er de 

med alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Tallmateriell viste at innen kategori 1 hadde 

antallet doblet seg de siste årene, men antallet i 2 og 3 var nokså stabile. 

 

Innen forløp 1 er det satt i gang tiltak som assistert selvhjelp (Pilot) gjennom nettbaserte kurs 

som er særlig aktuelle for de unge. I forløp 2 og 3 er de unge prioritert både av kommune og 

stat. Hovedtyngden er i gruppe 3 og gjennomsnittsalderen har steget de siste årene. Som 

forbyggende tiltak har de «Recovery-kurs», turgrupper, fysisk trening, verksted og dagsenter. 

Han gikk nærmere inn på den daglig drift i deres lokaler, som er spredt over hele kommunen. 

Han mente det var vanskelig å dokumentere effekt, men viste til bl.a. resultat de siste 10-20 

år: Mange i LAR- eller annen rusbehandling har ført til redusert vinningskriminalitet, salg av 

rusmidler og overdoser. Satsingen på boliger har bl.a. redusert kostnader til hospits og 

midlertidige boliger og sosialhjelpsutgifter. 

Han uttrykte skuffelse over kommunestyrevedtak mandag som innebar at MO-senterets planer 

om nye lokaler settes på vent. Ordfører kommenterte at alle må forholde seg til vedtaket, men 

at det vil fra rådmannen bli jobbet med nye alternativer og hennes budsjettframlegg vil bli 

offentligjort 01.11.21.   

Utvalget hadde spørsmål om LAR, om vold og trusler mot ansatte, samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen og konsekvenser knyttet til pandemien. Nestleder og 

utvalget takket for en interessant orientering. Ordfører omtalte den som nyttig og viktig. 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar orienteringen fra virksomhetsleder John Gunnar 

Liknes om kommunens rus- og psykisk helsetjeneste til orientering. 
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SAK 37/21 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022 – VALG OG 

OPPSTART 

 

Sekretariatets innstilling: 

1. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram 

prosjektmandat på prosjekt om …………………………….. til møtet 24. november 2021 

(alternativt første møtet i 2022). 

 

2. Oppstart av prosjekt om Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg utsettes 

til etter første kommunestyremøtet i 2022. 

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

Forvaltningsrevisor Ståle Opedal ble koblet opp via mobiltelefon. Nestleder innledet. Hun 

ønsket, på bakgrunn av det var forfall fra tre medlemmer, å sette fram forslag om at valg av 

prosjekt ble utsatt til neste møte. 

 

Utvalget støttet hennes forslag om utsettelse.  

 

Til innstillingens pkt. 2 rådet ordfører utvalget til å følge sekretariatets innstilling om utsatt 

oppstart da han var klar på at kommunestyrevedtaket krever at saken skal tilbake dit når alle 

eierkommunene har behandlet saken. Kommunestyret har det overordnede tilsynsansvaret og 

utvalget må forholde seg til deres vedtak.   

 

Utvalget luftet synspunkter knyttet til prioriteringslista i vedtatt plan og evt. andre aktuelle 

prosjekt. Fjellkårstad trakk igjen fram evaluering av kommunens håndtering av pandemien 

som aktuelt tema. Sekretær og forvaltningsrevisor viste til tilsvarende prosjekt var 

gjennomført i sørfylket.   

 

Bjørnnes viste til at Karmøy kommune var blitt framhevet som en foregangskommune innen 

TISK og vaksinering, så han mente at et evt. prosjekt burde spisses mot spesiell grupper enn 

generell håndtering. Revisor støttet det.  

 

Ellers var utvalget stemt for å følge prioriteringslista, dvs. nr. 2 om kompetanse og 

rekruttering som en oppfølging av tema satt som nr. 1. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

SAK 38/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.10.21 

 

49. Statusoversikt pr. oktober 2021 

50. KST-vedtak 20.09.21, sak 89/21 – Oppfølging av forvaltningsrapport «Tidlig innsats» 

51. KST-vedtak 20.09.21, sak 90/21 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Arbeidsmiljø og 

ytringsklima» 

52. KST-vedtak 20.09.21, sak 91/21 – prosjektmandat for forvaltningsrevisjon om KH IKS og 

kommunale havner og kaianlegg og søknad om tilleggsbevilgning 

53. KST-vedtak 20.09.21, sak 96/21 – fratreden politiske verv for Elisabeth Kalstø (MDG) – 

nytt fast medlem: Maria Kalstø (MDG) og ny 2. vara Cathrine Glette (MDG)  

54. Kommentar fra Egil Solberg om eierskapskontroll Haugaland Kraft AS om DAB-satsing  

55. Haugesund bystyre – vedtak 29.09.21, sak 56/21 – Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS 
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56. Haugesund kontrollutvalg 28.09.21, sak 33/21 – Deltakelse i forvaltningsrevisjon om 

Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg 

57. FKT – medlemsinformasjon september 2021 

58. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes  

59. Saksframlegg om økonomioppfølging drift 2. tertial 2021 til KST 18.10.21  

 

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

Sekretær gikk igjennom sakene.  

 

Maria Kalstø hadde spørsmål rundt DAB-utbygging og etterlyste utvalgets behandling av 

formannskapets oversendelse 1. april 2019. Sekretær har i etterkant funnet at utvalget avviste 

Rogaland Lokalradioforenings henvendelse i møtet 15.05.19, sak 18/19. Ordfører oppfordret 

utvalget om å invitere Haugland Kraft Fiber AS til å komme orientere. Utvalget ville vurdere 

det i sak om plan for orienteringer. 

 

Ordføreren benyttet anledningen rundt dette med henvendelser å si noe om utvalgets mandat, 

arbeidsform og møteagenda. Det gjelder bl.a. ikke å overprøve politiske prioriteringer og 

klager på enkeltvedtak. Utvalget var/er som følge av dette i en særstilling i forhold til andre 

utvalg. 

 

Videre klargjorde han forskjellene på myndighet knyttet til et aksjeselskap (AS) og et 

interkommunalt selskap (IKS). Sistnevnt er bl.a. mer styrt av representantskapet og med mer 

åpenhet. 

 

Torunn Tvedt og Ørjan Fjellkårstad meldte seg som aktuelle til konferansen.  

 

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene. 

 

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 49 – 58/21. 

 

EVENTUELT 
 

Neste møte blir onsdag 24. november kl. 17.30  

 

Saker på sakslisten: Orientering om det historiske Avaldsnes-prosjektet v/Marit Synnøve Vea, 

plan for orienteringer, valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022 og møteplan for 2022 

 

Karmøy, 20. oktober 2021 

 

 

 

Linn Utseth (sign.)      Toril Hallsjø (sign.) 

nestleder                                         utvalgssekretær 


