Karmøy kommune
Budsjett og økonomiplan 2019 — 2022
Rådmannens forslag

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjettvedtak
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022.
2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestesektor, i tråd med inndelingen i
dokumentet og budsjettskjema 1A og 1B.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2019. For flerårige
investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og
resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets
fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrukket inntekter som hører til
prosjektet.
4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift
som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal
vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.
Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019: Eiendomsskatteloven § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med èn syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
Den generelle skattesatsen settes til 7 ‰ jfr. eiendomsskatteloven § 13). Satsene differensieres
ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,8 ‰ (jfr.
Eiendomsskatteloven § 12a)
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 7 ‰.
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 1 050 000 (jfr.
eiendomsskatteloven § 11).
Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. eiendomsskatteloven § 25.
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag
for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt
skattevedtekter (esklt § 10).
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «…åt
stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»*
7. Kommunestyret tar til etterretning at det foreligger et forslag i Stortinget om å endre den
såkalte reduksjonsfaktoren ved beregning av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, med
virkning fra 2020. Kommunestyret legger i økonomiplanen til grunn at inntektene fra
eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom i Karmøy skal opprettholdes på samme nivå som i
dag, og at det ved behov gjøres justeringer i det lokale utskrivningsvedtaket for å sikre dette.
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8. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2019 har foreslått:
Formue
0,70 prosent
Inntekt
11,55 prosent
9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til
investeringsbudsjett:
Til finansiering av generelle investeringer: 225 855 000 kr
Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr
Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr
Sum låneopptak: 437 829 000 kroner.
Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld
(refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2
og 174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån.
10. Rådmannen gis fullmakt til å ”fryse” budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom
situasjonen skulle tilsi det.
11. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge
kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur.
13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til
det tiltenkte formål.
14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og
budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon.
Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på
tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan
endres betydelig gjennom året.
16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen
av budsjettåret. Dette er uendret fra 2018. Saldo per 31.12.2017 var 67,8 mill. kroner.
2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil
kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal
behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for
betalingsevne – ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av
garantirammen nevnt i punkt i.
3. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i
hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon.
Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt 1.
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4. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av
fylkesmannen).
5. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de
interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2017 garanterte Karmøy
kommune for 439,0 mill. kroner til Karmsund Interkommunale havnevesen. Endringer i
lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene.
17. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende
økonomireglement investeringer. Per 22. oktober er dette:

1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av
kommunale bygg.
2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige utleieboliger slik at det kan
anskaffes nye boliger som dekker behovet bedre. Inntekten fra salg av kommunale
utleieboliger brukes som en del av finansieringen til prosjekt P355 Boliger tilpasset
vanskeligstilte. Dette investeringsprosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial
handlingsplan, hvor det bygges og kjøpes hensiktsmessige boliger tilpasset
vanskeligstilte.
3. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger
og universell utforming.
4. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter.
5. Inntekter fra salg av industrifelter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av
industrifelt.
6. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom
overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme
Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller
hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og
hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i
regnskapsmessig forstand.
7. Mer- eller mindreforbruk i forhold til årets disponible budsjettramme budsjettjusteres i
forbindelse med årsavslutningen, innenfor prosjektets vedtatte totalramme. Endringene
innarbeides i vedtatt budsjett påfølgende år etter politisk behandling ved første
anledning etter årsavslutningen.
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Gebyrutvikling
Gebyrvedtak 2019 (se også vedlegg med gebyrregulativ)
1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis
størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
2. Satsene for SFO økes med ca. 2,8 % fra 1. august 2019.
3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,8 % fra 1. august 2019.
Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon
innenfor vedtatte budsjettrammer.
4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke.
5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for
biblioteket.
6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til:
278 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G)
444 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G)
7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til:
575 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
1 723 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
2 425 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
3 193 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2019 til:
258 kroner (for alle inntektsgrupper)
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 448.
9. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2019:
Full kost: 2 897 kroner per måned
Kun middager: 1 654 kroner per måned
Husholdningsartikler: 192 kroner per måned
Vask og leie av tøy: 277 kroner per måned
Matservering dagtilbud/institusjon: 79 kroner
10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til
maksimalnivå.
11. Egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler settes til
tilkjøring, montering og henting
300 kr
egenandel per utlån 3 mnd
300 kr
egenandel per utlån 6 mnd
600 kr
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12. Vannavgiftene settes slik (eksl. mva).
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3
Leie av vannmålere økes med ca 4,5 %.
13. Kloakkavgiftene settes slik (eksl. mva):
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3

1 532 kr
5,50 kr

2 137 kr
10,24 kr

14. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva)
Årsgebyr boligenheter
2 270 kr
Årsgebyr hytter (26 tømminger)
1 134 kr
Fradrag for godkjent hjemmekompostering
290 kr
15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6000 kroner for vann og 7000 kroner for
avløp.
16. Priser tilknyttet septiktømming økes med om lag 2,8 %, og settes slik (eksl. mva):
Årsavgift rutinetømming:
1 053 kr
Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
17. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt.
Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 350 eksl. mva.
19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 550 eksl. mva.
20. Feie- og tilsynsgebyrer endres ikke i 2019.
21. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.
22. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.
23. Med virkning fra 1.7.2019:
1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
2. Regulering til ”gjengs leie/markedsleie” for alle nye leieforhold og leieforhold der det er
gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.
24. Festeavgiften for graver settes til kr. 195 per grav per år.
25. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter
selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:
o

Bosatte i Karmøy kommune:
 Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.
 Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1 500
 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1 000
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o

Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2 500

Bosatte i andre kommuner:





Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1 000.
Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2 500
Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2 000
Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3 500
* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

-1 048 090 -1 083 500
-1 080 210 -1 095 264
-119 120
-115 400
-67 490
-63 400

-1 084 500
-1 165 900
-134 800
-55 000

Økonomiplan
2020

2021

2022

-1 086 800
-1 181 700
-129 000
-46 600

-1 099 800
-1 196 900
-123 400
-40 300

-1 113 700
-1 210 500
-117 800
-36 300

Frie disponible inntekter

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

-2 314 910

-2 357 564

-2 440 200

-2 444 100

-2 460 400

-2 478 300

-73 789
-18 053
43 191
723
81 101

-57 300
-13 500
46 890
0
87 640

-63 200
-17 300
47 500
0
87 700

-64 000
-17 300
60 632
0
93 600

-66 900
-17 300
73 246
0
99 800

-67 200
-17 300
79 493
0
106 300

33 173

63 730

54 700

72 932

88 846

101 293

68 513
666

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-68 503

0

0

0

0

0

-1 882

0

0

0

0

0

-1 205

0

0

0

0

0

47 724
41 430
-2 235 218 -2 252 404
2 155 985 2 252 404

55 260
-2 330 240
2 330 240

59 500
-2 311 668
2 311 668

54 000
-2 317 554
2 317 554

62 200
-2 314 807
2 314 807

0

0

0

0

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

-79 233

0
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

2021

2022

Administrasjon
Barnehage
Skole
Kultur
Idrett
Livssyn
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Forvaltning
Nærmiljø
Bolig
Næring
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
VAR
Økonomi

138 404
351 580
584 786
47 014
21 890
26 482
92 076
712 648
110 780
84 920
8 825
27 476
-381
9 414
34 253
36 517
-16 567
-114 133

146 832
375 332
620 620
49 476
22 572
27 432
99 386
766 283
113 085
89 412
12 507
26 431
-2 736
11 580
31 201
39 583
-18 444
-158 148

151 216
370 562
645 394
51 516
21 647
27 706
109 156
803 449
111 011
94 405
13 246
29 230
-2 392
12 999
33 310
42 626
-25 031
-159 809

150 521
356 703
638 812
51 416
21 734
27 706
109 156
813 989
104 876
94 532
12 946
28 730
-392
12 999
33 260
42 203
-32 713
-154 809

153 837
340 703
644 323
51 416
21 515
27 706
109 156
835 521
99 688
94 661
12 946
28 730
-392
12 999
33 260
41 780
-40 985
-149 309

152 596
330 703
641 669
51 416
21 713
27 706
109 156
852 735
96 822
95 001
12 946
28 730
-392
12 999
33 260
41 357
-49 300
-144 309

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

2 155 985

2 252 404

2 330 240

2 311 668

2 317 554

2 314 807
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Budsjettskjema 2A – Investering
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

365 042
42 544
9 260
15 010
0
12 932

424 500
30 000
7 000
15 000
0
28 420

697 219
40 000
8 500
20 000
0
25 019

517 349
40 000
8 000
20 000
0
15 500

444 788

504 920

790 738

600 849

2022

2019 -2022

291 116
40 000
8 000
20 000
0
28 800

222 367
40 000
8 000
20 000
0
10 000

1 728 051
160 000
32 500
80 000
0
79 319

387 916

300 367

2 079 870

-221 110 -437 829 -359 983 -206 893 -151 175
-34 500 -34 500 -15 500 -30 300 -11 500
0
0
0
0
0
-58 180 -97 949 -66 366 -39 623 -25 592
-114 700 -20 200 -19 500 -36 200 -48 200
0
0
0
0
0

-1 155 879
-91 800
0
-229 531
-124 100
0

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-280 126
-15 672
-11 627
-43 884
-42 437
-802
-394 548

-428 490

-590 478

-461 349

-313 016

-236 467

-1 601 310

-47 724
0
-2 516

-41 430 -55 260
0
0
-35 000 -145 000

-59 500
0
-80 000

-54 000
0
-20 900

-62 200
0
-1 700

-230 960
0
-247 600

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum intern finansiering

-50 240

-76 430

-200 260

-139 500

-74 900

-63 900

-478 560

0

0

0

0

0

0

0

Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

IKT - investeringer
Digitalisering (planprosjekt)
Energikartlegging - i forhold til EPC prosjekt

3 854
631
0

5 000
3 000
0

9 784
7 894
1 700

6 000
3 000
0

6 000
0
0

6 000
0
0

27 784
10 894
1 700

Sum

4 485

8 000

19 378

9 000

6 000

6 000

40 378

0

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

800

0

800

0
0

0
3 000

500
2 488

0
0

0
0

0
0

500
2 488

0

3 000

4 988

0

800

0

5 788

0

0

0

600

0

0

600

0

0

0

0

0

1 200

1 200

15 099
14 065
6 800
60
0

52 500
0
6 800
0
15 000

147 863
50 000
4 000
500
0

152 663
28 000
0
0
0

56 000
0
0
0
0

0
0
0
0
5 000

356 526
78 000
4 000
500
5 000

36 025

74 300

202 363

181 263

56 000

6 200

445 826

Udekket/udisponert

Budsjettskjema 2B – per område
Beløp i 1000
Tjenesteområde

Økonomiplan
2020
2021

2019

Sum
2019 - 2022

2022

Administrasjon

Barnehage

Bygnes Vitenbarnehage - UU og
oppgradering uteareal
Vormedal barnehage - UU og oppgradering
uteareal
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg
Sum
Skole

Vormedal ungdomsskole - UU og
oppgradering uteareal
Skudeneshavn skole - UU og oppgradering
uteareal
Ny skole Eide/Stokkastrand
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg
Teknologitette klasserom
Åkra skole - UU og oppgradering uteareal
Veavågen skole - utvidelse
Sum
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Tjenesteområde

Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

Økonomiplan
2020
2021

Historiske Avaldsnes - ny utstilling

0

0

0

0

0

5 000

5 000

Sum

0

0

0

0

0

5 000

5 000

Ny skole Eide/Stokkastrand
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller
Lagerlokaler Åkrehamn
Ny idrettshall Vormedal

3 708
2 007
0
0

5 000
60 000
1 350
6 000

25 800
97 575
1 350
30 000

15 000
0
0
13 000

0
0
0
0

0
0
0
0

40 800
97 575
1 350
43 000

Sum

5 715

72 350

154 725

28 000

0

0

182 725

2 026

3 750

11 949

320

400

2 080

14 749

0
0

2 500
9 100

0
11 400

0
0

2 000
0

2 000
0

4 000
11 400

2 026

15 350

23 349

320

2 400

4 080

30 149

Interkommunal legevakt
Digitalisering / pasientsikringsanlegg

216
0

15 000
4 000

1 000
8 000

0
0

0
0

12 762
0

13 762
8 000

Sum

216

19 000

9 000

0

0

12 762

21 762

68 811
0

0
5 000

66
16 000

66
0

66
0

0
0

198
16 000

68 811

5 000

16 066

66

66

0

16 198

Oppmålingsmateriell

240

250

250

0

250

0

500

Sum

240

250

250

0

250

0

500

0

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

10 000

15 000

25 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 000
0
0

700
2 500
1 850
0
100
1 000

3 000
0
0
0
0
1 000

18 500
0
0
0
0
0

13 500
0
0
2 000
0
0

35 700
2 500
1 850
2 000
100
2 000

0

1 000

8 150

4 000

28 500

30 500

71 150

0

0

5 000

15 000

0

0

20 000

1 367

0

12 150

6 300

4 000

2 725

25 175

3 399
0
117
95
0
0
39

2 000
0
0
600
0
2 000
20 000

6 332
0
2 874
2 984
2 000
1 500
9 200

0
0
0
0
0
0
49 000

0
3 000
0
0
0
0
59 000

0
4 000
0
0
0
0
49 000

6 332
7 000
2 874
2 984
2 000
1 500
166 200

5 017

24 600

42 040

70 300

66 000

55 725

234 065

Storamyr IF - etappe 2
Husøy IF - tilrettelegging til flere tomter

439
25

2 000
1 000

1 493
1 000

0
0

0
0

0
0

1 493
1 000

Sum

464

3 000

2 493

0

0

0

2 493

2019

Sum
2019 - 2022

2022

Kultur

Idrett

Livssyn

Kirkegård/gravplass - utbedring 2018-2026
(planprosjekt)
Kirkebygg - rehabilitering
Avaldsnes kirke - rehabilitering
Sum
Helse

Omsorg

Vea sykehjem - byggetrinn 2
Nytt produksjonskjøkken
Sum
Forvaltning

Nærmiljø

Historiske Avaldsnes Bukkøy- nytt tak på
langhuset
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og
parkering
Byutvikling
Turveier Vea
Turveier Almannamyr
Lysløype Åkra
Vikinggarden - redskapsskjul/grindebygg
Park/lekeplass Åkra etappe 2
Sum
Bolig

Omsorgsboliger for videresalg
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023
(planprosjekt)
Oppgradering kommunale boliger
Asalheim BF
Ferkingstad BF
Stemmemyr BF - etappe 3
Sandbakkene/Solhaugvegen BF
Amlandsfeltet BF
Omsorgsplasser (inkl.Spanne)
Sum
Næring
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Tjenesteområde

Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

Økonomiplan
2020
2021

Infrastruktur/utvkling Kolnes
Nyanlegg vei og gatelys
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
(planprosjekt)
Vedlikeholdsmaskiner
Tostemveg
Hovedplan vei (planprosjekt)
Gang og sykkelvei - Eidsbakkane - Stølen
Lagerlokaler Åkrehamn

0
1 392

0
1 000

5 000
1 000

20 000
1 000

25 000
1 000

0
0

50 000
3 000

3 284

5 000

11 433

5 000

5 000

0

21 433

3 727
189
5 018
0
0

3 500
4 000
4 000
1 000
1 350

5 000
2 000
4 000
1 000
1 350

3 500
0
4 000
0
0

3 500
0
4 000
0
0

3 500
0
5 000
0
0

15 500
2 000
17 000
1 000
1 350

Sum

13 609

19 850

30 783

33 500

38 500

8 500

111 283

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
2
0
0
0
5
0
0
33 148
6 369

0
0
0
0
3 000
0
1 500
0
1 000
6 000
48 600
15 000

0
0
0
1 498
10 500
5 000
0
1 000
0
6 000
111 313
36 663

25 500
0
35 000
19 000
4 000
0
4 000
1 000
10 800
0
57 600
22 000

0
0
0
0
4 000
0
0
1 000
10 000
0
41 600
22 000

0
10 000
0
0
4 000
0
0
0
0
0
41 600
22 000

25 500
10 000
35 000
20 498
22 500
5 000
4 000
3 000
20 800
6 000
252 113
102 663

39 524

75 100

171 974

178 900

78 600

77 600

507 074

0
36

7 000
1 000

9 660
2 000

9 000
3 000

12 000
2 000

14 000
2 000

44 660
9 000

8 000

11 660

12 000

14 000

16 000

53 660

2019

Sum
2019 - 2022

2022

Samferdsel

Brann og ulykkesvern
Sum
VAR

Nye avfallsdunker
Rensing av sigevann fra deponi
Vann og avløpsutbygging Kolnes
Sorteringshall - Borgaredalen
Ny hovedplan avfall (planprosjekt)
Slambehandling - Borgaredalen
Anleggsmaskiner - Borgaredalen
Reservevannsforsyning
Kapasitetsutvidelse høydebasseng
Nødstrømsaggregat Brekke vannbeh.
Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt)
Hovedplan vann (planprosjekt)
Sum
Økonomi

Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg
Universell utforming (planprosjekt)
Sum

Sum investeringer

36

176 167

328 800 697 219 517 349 291 116 222 367 1 728 051
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Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift
Beløp i 1000
Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

-109 088
-111 970
-203 197
-207 252
-332 798
-258 940
-1 080 210 -1 095 264
-78 019
-68 015
-5 588
-157
-1 048 090 -1 083 500
-119 120
-115 400
0
0

-115 524
-218 977
-275 433
-1 165 900
-58 379
-161
-1 084 500
-134 800
0

Økonomiplan
2020

2021

2022

-115 524
-228 196
-274 988
-1 181 700
-49 979
-161
-1 086 800
-129 000
0

-115 524
-237 484
-275 131
-1 196 900
-43 679
-161
-1 099 800
-123 400
0

-115 524
-237 784
-274 574
-1 210 500
-39 679
-161
-1 113 700
-117 800
0

Driftsinntekter

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-2 976 110

-2 940 498

-3 053 674

-3 066 348

-3 092 079

-3 109 722

1 514 914
399 860

1 561 371
412 081

1 606 850
421 721

1 602 526
426 643

1 600 694
431 845

1 599 742
436 813

328 294

298 180

310 628

317 929

316 598

316 050

408 924

415 599

448 639

448 266

448 144

447 866

172 084
92 352
-16 698

165 420
102 277
-16 701

176 611
105 426
-18 810

165 461
105 426
-20 913

173 550
105 426
-22 366

176 966
105 426
-23 661

2 899 730

2 938 227

3 051 065

3 045 338

3 053 891

3 059 202

-76 380

-2 271

-2 609

-21 010

-38 188

-50 520

-73 790

-57 300

-63 200

-64 000

-66 900

-67 200

-18 053

-13 500

-17 300

-17 300

-17 300

-17 300

Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån

857

-84

-84

-84

-84

-84

-90 986

-70 884

-80 584

-81 384

-84 284

-84 584

Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

44 035
723
81 101
893

46 890
0
87 640
84

47 500
0
87 700
84

60 632
0
93 600
84

73 246
0
99 800
84

79 493
0
106 300
84

Sum finansutgifter

126 752

134 614

135 284

154 316

173 130

185 877

35 766

63 730

54 700

72 932

88 846

101 293

Sum finansinntekter
Finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger

-92 352

-102 277

-105 426

-105 426

-105 426

-105 426

Sum avskrivninger

-92 352

-102 277

-105 426

-105 426

-105 426

-105 426

Netto driftsresultat

-132 966

-40 818

-53 335

-53 504

-54 768

-54 653

-68 503

0

0

0

0

0

-9 587
-28 652

0
-1 311

0
-5 468

0
-8 263

0
-5 047

0
-8 521

-106 742

-1 311

-5 468

-8 263

-5 047

-8 521

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Sum bruk av avsetninger
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Regnskap
2017

Oppr. bud.
2018

2019

Overført til investering
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond

47 724

41 430

55 260

0

0

78 081
34 669

Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

Økonomiplan
2020

2021

2022

59 500

54 000

62 200

0

0

0

0

0
699

0
3 543

0
2 267

0
5 815

0
974

160 474

42 129

58 803

61 767

59 815

63 174

-79 233

0

0

0

0

0

Avsetninger
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Rådmannens forord
- Et år for omstilling
2019 blir et år for å legge om takten – for omstilling. Vi har lenge sett at vi nærmer oss tøffere tider, og
det kommende året må brukes til å sikre at vi kan levere framtidsrettede tjenester også i en situasjon
der behovet for tjenester øker mer enn handlingsrommet.
Det er flere svar på en slik utfordring. Digitalisering er uten tvil en av dem. Økt plass for frivillig innsats
både i forebygging og omsorg er en annen. Skal vi skape en mer bærekraftig kommunal økonomi over
tid, må vi imidlertid skape vekst – først og fremst i antall innbyggere og i næringsvirksomhet.
Derfor er det svært viktig å forsere utviklingen av det store boområdet på Kolnes som har vært under
planlegging lenge. Der skal vi over tid ha inntil 1700 nye boliger. Første steg for å realisere det, er ny
Eikjeveg.
Karmøy kommune har i flere år vært inne i en digitaliseringsprosess. Vi begynner allerede å se
resultatene av det gjennom særlig teknologitette klasserom og velferdsteknologi som gjør at
medarbeidere kan gjøre mer av jobben sin «ute i felten». Nå er tida inne til å implementere systemer
som gjør kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen kjappere og enklere, samtidig som
satsingene i både skolen og helse- og omsorgssektoren fortsetter. Ikke minst blir digitaliseringen viktig
når vi går inn i en periode med større andel eldre i befolkningen.
Å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og bedre samarbeid for å forbedre både tjenestene og
forvaltningen dreier seg ikke bare om digitale verktøy, men krever nye måter å tenke og handle på. Det
må aldri være tvil om at kommunen er til for innbyggernes skyld – og ikke motsatt.
Frivillig innsats har tradisjonelt stått sterkt i Karmøy-samfunnet. Med ansettelse av en egen
frivillighetskoordinator har kommunen tatt grep for å legge bedre til rette for at mange skal kunne bidra
til trygghet og trivsel på de frivilliges premisser også i framtida. Tilbakemeldingene fra frivilligheten er
utelukkende positive til kommunens forsøk på å gi dem drahjelp. Kommunen tar neste år sikte på å
utvide fra én til to frivilligsentraler.
Det er med stor entusiasme rådmannen registrerer det som skjer på Avaldsnes. En rekke prosesser skal
bidra til at denne spydspissen i Karmøy som kulturkommune blir enda mer attraktiv. Olavskirken er snart
ferdig restaurert, middelalderborgen skal avdekkes og bevares, aktiviteter både ute og inne på
historiesenteret skal fornyes og området skal bli tilrettelagt for at flere kan ta del av det.
Rådmannen kommer ikke utenom å peke på at Karmøy i overskuelig framtid vil forbli en
lavinntektskommune. Til nå har vi hatt god økonomi, delvis på grunn av forhold som ligger uten for
kommunens kontroll, men mest på grunn av stram og ansvarlig styring. For å sikre oss en fortsatt
bærekraftig kommuneøkonomi, vedtok kommunestyre i år et sett av økonomiske måltall:




Netto driftsresultatet skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter
Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av driftsinntektene
Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntektene.

Kommunestyret har vedtatt at disse skal legges til grunn for kommunens budsjettarbeidet, og det var
vært styrende for rådmannens opplegg. Samtidig er kommunens strategiske målkart lagt til grunn for
den økonomiske planleggingen. Karmøy kommune skal
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Bli regionens mest inspirerende arbeidsplass
Ha god økonomisk styring og riktig prioritering
Utvikle og gi framtidsretta tjenester

Være en inkluderende og mangfoldig kommune.

Økonomisk utvikling i planperioden
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Karmøy

2014
0,7 %

2015
3,3 %

2016
4,8 %

2017
4,6 %

2018
1,4 %
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2019
1,8 %

2020
1,7 %

2021
1,8 %

2022
1,8 %
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Karmøy

2014
5,5 %

2015
5,3 %

2016
6,9 %

2017
8,9 %

2018
7,1 %

2019
5,6 %

2020
3,6 %

2021
3,6 %

2022
3,5 %

2019
2,2 %

2020
3,0 %

2021
3,6 %

2022
4,1 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Karmøy

2014
0,0 %

2015
0,0 %

2016
0,0 %

2017
0,0 %

2018
2,2 %
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Vurdering av den økonomiske utviklingen
Beløp i 1000

Sum inntekter
Sum utgifter

Brutto resultat
Netto finansutgifter og inntekter

Netto resultat
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Overført til investeringer

Årsresultat

Budsjett
2018
-2 940 498
2 938 227
-2 271
-38 547
-40 818
-612
41 430
0

2019
-3 053 674
3 051 065
-2 609
-50 726
-53 335
-1 925
55 260
0

Økonomiplan
2020
2021
-3 066 348
-3 092 079
3 045 338
3 053 891
-21 010
-38 188
-32 494
-16 580
-53 504
-54 768
-5 996
768
59 500
54 000
0
0

2022
-3 109 722
3 059 202
-50 520
-4 133
-54 653
-7 547
62 200
0

Tabellen viser resultatutviklingen i planperioden.

Vurdering av det økonomiske handlingsrommet

Karmøy kommunestyre har vedtatt finansielle måltall som skal leges til grunn for kommunens budsjettarbeid.
I vedtaket fra 18. juni 2018 heter det:
1.

Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall
Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
Måltall 3: Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør utgjøre minimum 7,5
prosent av sum driftsinntekter.

2.

Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

3.

Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres med en kombinasjon av
kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon.

Ny kommunelov gir kommunene en plikt til å fastsette finansielle måltall for egen kommune, og
intensjonen er at dette skal være et uttrykk for en lokal økonomisk politikk, der måltallene fungerer som
lokale handlingsregler. I Karmøy kommune har økonomiske nøkkeltall lenge vært en del av
budsjettarbeidet, men har ikke tidligere formelt vedtatt bestemte mål på disse. I praksis har imidlertid
målet om et netto driftsresultat på nivå med de generelle anbefalingene fra teknisk beregningsutvalg
(TBU) vært en sentral forutsetning i arbeidet for å styrke og opprettholde kommunens økonomiske
posisjon.
Saken om finansielle måltall bygget også på utfordringsnotatet «Valg for framtida –
samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft», hvor konklusjonen var at en videreføring av dagens
utgiftsnivå og investeringsnivået som det var lagt opp til fremover, ikke var økonomisk bærekraftig.
Vedtaket fra juni 2018 ligger til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og måltallene
er lagt til grunn for rammene i budsjettforslaget. Forslaget innebærer, som kommunestyret har vært
innforstått med, at det i økonomiplanen har vært nødvendig å bruke kutt i tjenestetilbudene og
effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon for å kunne dekke økte behov og økt lånegjeldsgrad.
Som rådmannen beskrev i saken har det også vært nødvendig å gjøre enkelte forskyvninger/reduksjoner
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i investeringsbudsjettet for å kunne legge frem et investeringsbudsjett som holder seg innenfor vedtatt
justert lånegjeldsgrad.

Finansielt måltall 1: Økonomisk balanse
Karmøy kommunestyre har vedtatt følgende måltall
Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
Supplerende indikatorer:




Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk i egen tjenesteproduksjon i prosent av sum
driftsinntekter.
Rangeringstall på netto driftsresultat.
Skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet.

Bakgrunn
Netto driftsresultat viser hva kommunene har igjen til finansiering av investeringer eller til å bygge opp
reserver. Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske balansen i kommunesektoren.
Teknisk beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at kommunene
over tid har et netto driftsresultat på 1¾ prosent. Enkelt sagt vil dette tilsvare økonomisk balanse. Et
positivt netto driftsresultat ut over dette vil fungere som en sikkerhet mot uforutsette økte utgifter eller
reduserte inntekter.
De supplerende indikatorene er valgt fordi





regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk i tjenesteproduksjonen sier noe om kommunens
evne til økonomistyring i tjenestene. Derfor er avvik i frie inntekter, finansposter og lignende
holdt utenfor indikatoren.
rangeringstall på netto driftsresultat setter kommunens netto driftsresultat inn i en kontekst der
nasjonale forhold ofte påvirker resultatene til kommunesektoren. Indikatoren sier dermed noe
om hvor sterkt resultat man har ikke bare relativt til måltallet, men også relativt til de andre
kommunene.
skatteinngangen i prosent av landsgjennomsnittet sier noe om Karmøy kommunes
inntektsgrunnlag, og noe kommunen bør ha som langsiktig mål om å øke dersom Karmøy skal
komme bort fra å være en lavinntektskommune.

Status Karmøy kommune i dag
Karmøy kommune har hatt solide netto driftsresultater de siste årene. Dette skyldes både positive avvik
i driften av egen tjenesteproduksjon – men også i stor grad at skatteinngangen til kommunesektoren har
vært vesentlig bedre enn opprinnelig anslått i statsbudsjettene de siste tre årene. Kommunen har også
hatt gode resultater i finansmarkedene. For 2018 er det vedtatt et budsjett med et netto driftsresultat
på 1,39 prosent.
Det er også verdt å merke seg at kommunen har hatt en betydelig resultatforbedring fra perioden 20092011 og til i dag, og er nå inne i den tredjedelen av kommunene med høyest netto driftsresultat. En
bekymring de siste årene har vært at kommunens inntektsgrunnlag er svekket.
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Prognose 2018-2022
Karmøy kommunens budsjett for 2018 er gjort opp med et netto driftsresultat på 1,39 prosent.
Prognosen i siste tertialrapport viste et anslått mindreforbruk på 25 mill. kroner totalt, i stor grad drevet
av ekstra inntekter fra eiendomsskatt verk og bruk, og positive tall på finanspostene. Siden den gang har
regjeringen økt anslaget for veksten i kommunens skatteinntekter. Dette er utgjør anslagsvis 14 mill.
kroner for Karmøys vedkommende. Etter dette kan netto driftsresultat i Karmøy anslås til rundt 2,7
prosent av driftsinntektene i 2018.
Veksten i frie inntekter i 2019 bygger på anslaget på regnskap for de frie inntektene i revidert
nasjonalbudsjett, altså et lavere anslag enn det er omtalt over.
Driftsbudsjettene i økonomiplanperioden er lagt opp til å ligge rundt 1,75 prosent

Finansielt måltall 2: Gjeldsutviklingen
Karmøy kommunestyre har vedtatt følgende måltall
Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
Supplerende indikatorer:



Langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser og ubrukte lånemidler, i prosent av brutto
driftsutgifter. Rangeringstall på netto driftsresultat.
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter

Bakgrunn
Målet om justert lånegjeldsgrad er satt ut fra et ønske om å måle det som er relevant for å vurdere
kommunens økonomiske belastning fra økt gjeldsopptak. Definisjonen av justert lånegjeldgrad
korrigerer derfor for ulike forhold: Ubrukte lånemidler (som oppstår når vedtatte investeringsprosjekter
ikke følger budsjettert fremdrift), lån til selvkostinvesteringer (belastes brukerne gjennom kommunale
gebyrer), totale utlån startlån mv (som belastes låntakerne), og andre kommuners andel i investeringer
Karmøy skal gjøre før interkommunale samarbeid (og som andre kommuner/IKS vil betale husleie for).
Måltallet skal også være nøytralt i valg mellom å gjøre investeringer i egenregi eller ved bruk av private
finansieringsløsninger som for eksempel OPS. Nøkkeltallet er derfor også korrigert for langsiktige
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leieavtaler. Sammenhengen her er vist under. Mer informasjon finnes i dokumentasjonen til sak om
finansielle måltall.
Definisjon justert lånegjeld (tall i hele 1000)
Langsiktig gjeld (eksl. pensjonsforpliktelse)
- Ubrukte lånemidler
- Totale utlån (eksl. ansvarlige lån til Haugaland Kraft AS)
- Selvkostinvesteringer (kapitalgrunnlaget for selvkost)
- Interkommunal andel
+ Langsiktige leieavtaler
SUM JUSTERT LÅNEGJELD

per 31.12.17
2 188 001
-334 607
-144 594
-675 590
0
5 500
1 038 709

De supplerende indikatorene er valgt fordi




Samlet langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser og ubrukte lånemidler er valgt fordi
justert lånegjeldsgrad holdes utenfor en del typer gjeld. Det er derfor naturlig å supplere med en
indikator for sum lånegjeld. For innbyggerne vil det for eksempel være relevant om også veksten
i lånegjeld knyttes til selvkostinvesteringer, fordi dette vil de bli belastet over de kommunale
gebyrene.
Bruk av lån i prosent av investeringsutgiftene brukes fordi det bør være et mål å egenfinansiere
deler av investeringene. Dette gjør det mulig å realisere nødvendige oppgraderinger og
nyinvesteringer uten at gjelden vokser for raskt. Flere kommuner har satt som mål at
lånefinansiering ikke bør utgjøre mer enn 50 prosent av finansieringsbehovet.

Status Karmøy kommune i dag
Karmøy har i kommunesammenheng i dag en lav lånegjeld. De senere årene har investeringsnivået i
kommunen økt. Vedtak i forrige økonomiplan (2018-2021) tilsa at justert lånegjeld ville øke fra 34,9
prosent av driftsinntektene per 2017 til 51,5 prosent ved utgangen av økonomiplanperioden. Det ville
vært en svært kraftig vekst på få år. Vedtatt måltall innebærer fortsatt en betydelig gjeldsvekst for
Karmøy kommune. Dette vil binde opp mye av handlingsrommet de kommende årene, særlig ettersom
markedet i tillegg forventer en stigende rente i økonomiplanperioden. Dette er bakgrunnen for punkt 3 i
vedtaket – en slik gjeldsoppbygging gjør det nødvendig å se på videre effektivisering, kutt i
tjenestetilbud og økte inntekter.

Prognose 2018-2022
Forslag til investeringsplan 2019-2022 innebærer at justert lånegjeldsgrad vil nå målet om lånegjeld
allerede i 2021. For å holde lånegjeldsveksten nede, er det i tillegg lagt opp til å bruke betydelige midler
fra kommunens fond. Dette holder gjeldsveksten nede, men vil også innebære mindre finansinntekter.
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Finansielt måltall 3: Økonomiske reserver
Karmøy kommunestyre har vedtatt følgende måltall
Måltall 3: Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter, justert for siste
års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk.
Supplerende indikatorer:




Likviditetsgrad 2
Rangeringstall på netto driftsresultat.
Kommunebarometeret Økonomi.

Bakgrunn
Måltallet er valgt fordi det har betydning at kommunen har tilstrekkelige økonomiske reserver, noe som
vanligvis måles med størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Målet er valgt som en «bør»formulering, fordi det ikke er hensiktsmessig at man i enkelte år skal måtte gjøre store grep i driften for
å fylle opp igjen disposisjonsfondet. Måltallet vil dermed mer fungere som en rettesnor over tid.
De supplerende indikatorene er valgt fordi



Likviditetsgrad to sier noen om kommunens likviditet. Nøkkeltallet bør være større enn 1, noe
som innebærer at tilgjengelige midler fullt ut kan dekke kortsiktige forpliktelser.
Kommunal Rapports «Kommunebarometer» utarbeider en samleindikator for kommunens
økonomiske stilling. Indikatoren tar for seg ulike indikatorer både for driftsbalanse, gjeldsvekst
og økonomiske reserver – i tillegg til investeringsnivå og premieavvik med videre. I tillegg til siste
års verdi, vil den også vekte resultatene over siste 4 år. Indikatoren kan dermed fungere som en
slags oppsummering av den økonomiske tilstanden sammenlignet med andre kommuner.
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Status Karmøy kommune i dag
Nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Regnskapsmessig mindreforbruk er blitt satt av til fond, og gitt at
det også gjøres i behandling av regnskap 2017, så vil disposisjonsfondet vært høyere enn anbefalt
måltall, for første gang på 10 år. Kommunen har meget god likviditet. Kommunebarometeret har vist en
god fremgang over tid, og har de to siste årene vært stabilt bra. I barometeret er det særlig gjeldsnivået
som trekker opp, mens en relativt høy endring i gjelden og stor grad av lånefinansiering av
investeringene som trekker mest ned.
Tall fra regnskap 2017
Karmøy
I prosent av brutto driftsinntekter.
Disposisjonsfond
7,0 %
Årets mindre-/merforbruk i driftsregnskapet.
2,7 %
Disposisjonsfond inkl. årets mindre/merforbruk
9,7 %
Kilde: Kostra. Her er det benyttet tall for kommunekassene (dvs. ikke inkludert IKS/KF)

K13

Landet

9,7 %
1,8 %
11,5 %

8,4 %
1,6 %
10,0 %

Prognose 2018-2022
Kommunen har i dag et disposisjonsfond som overstiger måltallet. I forslag til økonomiplan foreslås det
å bruke 100 mill. kroner totalt i 2019 og 2020 til å finansiere investeringer. Dette vil isolert sett ta ned
størrelsen på disposisjonsfondet til rundt 6 prosent fra dagens nivå. På den annen side viser prognosene
at det forventes et mindreforbruk i 2018-regnskapet. Måltallet skal inkludere siste års regnskapsmessige
mer- eller mindreforbruk, sånn at prognosen for 2018 også inkluderer prognosen for netto
mindreforbruk i 2018. Når man tar hensyn til dette, forventes disposisjonsfondet å ligge litt i underkant
av 7,5 prosent ved utgangen av økonomiplanperioden.
I forslag til investeringsplan legges det for øvrig også opp til å bruke rundt 150 mill. kroner fra fond for
industrifelter til å dekke generelle investeringer. Dette kan blant annet ses i sammenheng med inntekter
fra salg av tomter på blant annet Husøy. Disse salgsinntektene settes av til fond for industrifelter.
Normalt er disse tenkt brukt til utvikling av nye industrifelter. Rådmannen foreslår å bruke dette til
generell finansiering av investeringsbudsjettet.,

Sammenhengen mellom inntekter og ressursbruk i Karmøy kommune
Ved hjelp av regnskapstall fra Kostra er det mulig å tegne et bilde av inntektsforutsetninger og
ressursbruk i Karmøy kommune. KS har utarbeidet en modell som viser sammenhengene mellom
kommunens frie disponible inntekter og kommunens prioriteringer, slik de fremkommer i regnskapet. I
modellen tas det hensyn til hvordan inntektssystemet fungerer, det vil si at ressursbruk per innbygger
korrigeres for såkalt «beregnet utgiftsbehov». Dette er en statistisk beregning som ser på kommunens
ulike alderssammensetning i befolkningen, bosettingsmønstre og sosiodemografiske faktorer, som er
statistisk påvist å påvirke utgiftsbehovet i kommunene. Rammetilskuddet til kommunene fordeles på
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bakgrunn av slike beregninger. Det er i modellen også tatt hensyn til ulikheter i pensjonskostnader,
arbeidsgiveravgift og elever i ikke-kommunale skoler.

Figuren over viser sammenhengen med kommunens inntektsnivå på den ene siden, og hvordan dette
henger sammen med utgifter til tjenesteproduksjon, administrasjon, finans- og avdrag og netto
driftsresultat mv. på den andre siden:


Karmøy har lavere frie disponible inntekter, og dette utgjorde 170 mill. kroner i 2017, og viser
altså at Karmøy har et lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet. Begrepet frie disponible
inntekter omfatter både frie inntekter (skatt og rammetilskudd), andre statstilskudd og lokal
eiendomsskatt. Det siste året har de frie inntektene, justert for beregnet utgiftsbehov, hatt en
svakere utvikling i Karmøy enn på landsgjennomsnittet. I tillegg har inntekter fra eiendomsskatt
økt noe mer på landsbasis.



Til tross for lavere inntekter har Karmøy kommune lenge brukt litt mer penger på
tjenesteproduksjon enn landsgjennomsnittet. Dette var ikke lengre tilfellet i 2017. Tjenester
innenfor inntektssystemet omfatter pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosialtjeneste,
kommunehelsetjeneste og barnevern. Øvrig tjenesteproduksjon (som for eksempel kultur,
samferdsel mv.) ligger i kategorien «tjenester utenfor inntektssystemet».



Kommunens lave inntektsnivå har tradisjonelt hatt to årsaker. For det første har Karmøy i følge
Kostra-tallene en klart lavere ressursbruk på administrasjon. For det andre, og den største
faktoren, er at Karmøy har lavere netto utgifter til finans og avdrag. Den viktigste faktoren bak
dette er at Karmøy har lavere gjeld, og dermed lavere utgifter til renter og avdrag enn den
gjennomsnittlige kommune. Samtidig har kommunen også relativt høye finansinntekter på
grunn av god likviditet og utbytteinntekter fra Haugaland Kraft. Disse inntektene har økt
betydelig i Karmøy de siste par årene.
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Det er disse fortrinnene som i hovedsak gjør det mulig for Karmøy å bruke mer enn
gjennomsnittet på tjenesteproduksjon, til tross for lavere inntekter. I 2017 bidrar også lavere
utgifter i tjenesteproduksjonen.

Figuren over viser forskjellene i ressursbruk per tjenesteområde, og er dermed en indikator på
prioriteringene i Karmøy kommune. Figuren viser at pleie- og omsorg er det tjenesteområdet som skiller
seg mest ut med høyere utgifter enn landsgjennomsnittet (justert for beregnet utgiftsbehov), men også
at det var en betydelig endring fra 2015 til 2017. Justert for utgiftsbehov har kostnadene i
tjenesteområdet gått fra 11,7 % over landsgjennomsnittet i 2015 til 6,1 % over i 2017, slik det måles i KS
sin beregningsmodell.
Tjenesteområde grunnskole har også hatt høyere ressursbruk i Karmøy, og har det fortsatt når man
sammenligner med andre kommuner på vår størrelse. Sammenlignet med landsgjennomsnittet ligger
grunnskole nå nokså likt landsgjennomsnittet.
Denne figuren viser bare tjenester innenfor inntektssystemet, det vil si der hvor staten gjør beregninger
på kommunens utgiftsbehov og bruker det som bakgrunn for å omfordele statlige overføringer gjennom
utgiftsutjevningen i kommunens inntektssystem. Ser man på de andre sektorene målt i kroner per
innbygger er forskjellene stort sett mindre.
Hverken Kostra-tall eller beregnet utgiftsbehov forteller «hele sannheten» om ressursbruk i
kommunene, men det gir et utgangspunkt for å vurdere prioriteringer og ressursbruk i kommunen. Det
er gitt litt nærmere omtale av ressursbruk og Kostra-tall i de enkelte sektoromtalene. KS sin modell gjør
noen andre korrigeringer enn Kostra eller Framsikt gjør, for eksempel til ulikheter i arbeidsgiveravgift og
pensjon. Tallene for ulike sektorer blir dermed ikke helt identiske med tall som brukes ellers i
dokumentet.
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Befolkningsutviklingen
Befolkningsutviklingen har de siste årene vært svak i Karmøy. Samlet økte befolkningen med 14
personer i 2017. Dette er det svakeste i Karmøys siden 2001 og er det tredje svakeste året siden Karmøy
ble til i 1965 målt i antall personer.
Mens folkeveksten på 2000-tallet i hovedsak var på nivå med landsgjennomsnittet, har veksten de siste
3-4 årene vært klart lavere i Karmøy. Differansen mellom prosentvis vekst i Karmøy og prosentvis vekst i
Norge har aldri vært så negativ som den har vært de siste tre årene.

I 2017 ble det født 460 barn i Karmøy. Dette er det laveste fødselskullet siden 2004. Samtidig døde 315
personer, noe som betyr at Karmøy også i 2017 hadde et fødselsoverskudd selv om dette er mindre enn
det har vært på lenge.
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Netto innvandring var +19 personer, mens netto innelands flytting var -145. Dette gir netto total flytting
på -126 personer. Netto innvandring er lavere enn på mange år. Det skyldes i hovedsak mindre
innvandring, mens utvandringen har vært noe mer stabil. Netto innenlandsk flytting har vært negativ de
fire siste årene, og varierer mye.
Ser man på de siste 10 årene samlet har befolkningen i Karmøy økt med 3317 personer. Av dette har 68
% kommet i form av fødselsoverskudd, mens 32 prosent har kommet i form av netto flytting. Av netto
flytting har det vært en netto innvandring fra andre land til Karmøy, mens det netto har flyttet flere til
andre steder i Norge enn som har flyttet til Karmøy fra andre steder i
Norge.
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Nærmere om befolkningsveksten fordelt per sone.
I 2017 var det en nedgang i folketallet i Sone 1 (Skudenes) og sone 4 (Nord-Karmøy) - mens den største
veksten var i sone 5 (fastlandet) og sone 2 (Åkra).
Brutt ned på grunnkretser kan man si at nedgangen i sone 1 særlig var knyttet til grunnkretsene
Stol/Ferkingstad, Hemnes/Sandhåland, Skudeneshavn og Vigevågen, mens det var en vekst i
grunnkretsen Syre.
I sone 2 var veksten knyttet til grunnkretsene Vea, Tjøsvoll Øst og Årvold, mens det var en reduksjon
spesielt i grunnkretsen Mosbron. I sone 3 var den største økningen knyttet til Eide, mens det var en
nedgang på Stangeland. I sone 4 var den største nedgangen knyttet til grunnkretsene Osnes og
Storesund, mens det var en økning på Kvalavåg.
I sone 5 på fastlandssiden var det særlig grunnkretsen Vormedal som hadde en vekst, mens det var en
reduksjon i grunnkretser som Norheimsvågen og Norheimsskogen.
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Fordelt på kommunens soneinndeling, var utviklingen slik.

Utviklingen de siste 10 årene viser litt av det samme mønsteret. Veksten har vært sterkest på
fastlandssiden og i noe mindre grad rundt byene Åkrehamn og Kopervik. Sør og Nord på Karmøy har
folketallet vært relativt stabilt.
De grunnkretsene som har hatt størst vekst er Spanne, Vormedal og Bjøllehaugen (sone 5 på
fastlandssiden), Eide og Kalvatre (sone 3 Kopervik) og Stong og Årvold (sone 2 Åkra).
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Utviklingen så langt i 2018
Per 30. juni hadde Karmøy 42 334 innbyggere. Det er uendret fra samme tidspunkt i fjor, men en økning
på 91 personer fra årsskiftet.
Fødselstallet i 1. halvår var på 222 personer, dette er på samme nivå som samme periode i fjor (220
personer). Fødselsoverskuddet var på 79 personer, det er noe høyere enn samme periode i fjor (55
personer).
Netto innvandring var på 33 personer. Når det gjelder innenlandsk flytting, var det i 1. halvår en netto
utflytting på 21 personer.
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Befolkningsprognose
Det er lagt til grunn følgende befolkningsprognose for Karmøy i økonomiplanperioden.
prognose

prognose

prognose

endring

01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 2018-2021
0-1 år

1 047

1 053

981

920

929

914

909

-1,2 %

2-5 år

2 362

2 279

2 230

2 199

2 127

2 056

1 993

-9,4 %

6-15 år

5 613

5 629

5 690

5 727

5 762

5 797

5 820

1,6 %

16-66 år

27 499

27 558

27 433

27 312

27 093

27 026

26 994

-1,2 %

67-79 år

4 034

4 224

4 362

4 491

4 629

4 739

4 858

8,2 %

80-89 år

1 308

1 305

1 350

1 391

1 426

1 493

1 554

11,7 %

267

277

285

294

306

314

323

9,9 %

42 130

42 325

42 331

42 334

42 272

42 339

42 451

0,3 %

90+ år

Kommunens overordnede mål og prioriteringer
Kommunens overordnede mål og prioriteringer
Det kommunale plansystemet
Kommunens plansystem blir ofte illustrert slik det framgår av følgende figur:
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Kommunal planstrategi og kommuneplanen framstår således som kommunens mest sentrale
plandokumenter.
Hovedformålet med en slik framstilling i budsjettdokumentet er å illustrere at oppbyggingen av
plansystemet er basert på en tydelig sammenheng mellom ulike plannivåer og tilhørende prosesser. For
at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom
handlingsdelen og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett blir da sentrale dokumenter, som skal
legge til rette for å realisere de prioriteringer som framgår av vedtatte overordnede planer. I Karmøy
kommune er handlingsdelen integrert i økonomiplanen.

Karmøy kommunes målkart
Gjennom et omfattende arbeid på ulike nivå i den kommunale organisasjonen har en gjennomført
prosesser med tanke på å utvikle et målkart for kommunen. Dette arbeidet er nå sluttført og neste trinn
blir arbeidet med å implementere målkartets mål, delmål og verdier i kommunens ulike organer og
virksomheter. Målkartet kan illustreres ved følgende figur.

I forslag til budsjett- og økonomiplan vil målkartet kunne gjenfinnes som grunnlag for mål og handlinger
i de enkelte tjenesteområdene.

Planer og målkart som styringsdokumenter
Planprosesser og planprodukter bidrar til å trekke opp retning og prioriteringer for den samlede
kommunale virksomheten. Målkartets mål og verdier kan også være dekket av en slik beskrivelse.
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Fellestrekk ved kommunens omfattende gjennomføring av planoppgaver og arbeidet med målkartet kan
ellers illustreres ved et vesentlig innslag av prosessorienterte arbeidsmetoder der mange aktører
samhandler. Dette gir en positiv tilleggseffekt i tillegg til de konkrete planproduktene som kommer som
resultat av dette arbeidet.
Det kan være en aktuell innfallsvinkel å vurdere målkartets prioriteringer opp mot kommunens ulike
roller som ofte inndeles slik:






De er en demokratisk aktør.
De yter offentlige tjenester.
De driver lokal samfunnsutvikling.
De utøver myndighet.
I tillegg er kommunene store arbeidsgivere.

Ut fra en slik sammenstilling får en godt samsvar i målkartet på områder som tjenesteyting,
arbeidsforhold og myndighetsutøvelse. Med et samlebegrep kan dette beskrives som et mer internt
fokus.
Målkartet fanger i mindre grad opp kommunens utadrettede rolle knyttet til demokratiutøvelse,
medvirkning og samfunnsutvikling i vid forstand. Plansystemet med ulike plandokumenter er bedre
innrettet for å fokusere på slike emner. Hvis en ut fra dette vurderer plansystemets ulike planprosesser
og planprodukter opp mot målkartets innhold, så vil disse utfylle hverandre og gi grunnlag og rammer
for målrettet planarbeid mot framtidig samfunnsutvikling i Karmøy kommune.

God økonomisk styring og riktig prioritering
Karmøy kommune behandlet i februar 2018 saken og utfordringsdokumentet "Valg for framtida samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft". Kommunestyret tok denne til orientering og vedtok at
utfordringsdokumentets perspektiver skulle legges til grunn for utarbeiding av planprogrammet til
revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel, samt i arbeidet med fremtidige budsjett- og
økonomiplaner og utarbeiding av økonomiske handlingsregler for Karmøy kommune.
I forlengelsen av dette vedtok kommunestyret i juni finansielle måltall for Karmøy kommune. Det ble
vedtatt at disse legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. Kommunestyret
vedtok også et punkt om at planlagt økt lånegjeldsgrad i de kommende årene må finansieres med en
kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal
tjenesteproduksjon. Dette ligger til grunn for rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 20192022. Vurderinger rundt den økonomiske situasjonen og status for finansielle måltall er nærmere
beskrevet under økonomisk utvikling i planperioden.
Arbeidet med ny samfunnsdel vil være sentralt i 2019.

Sentrale planarbeider i 2019
Kommunal planstrategi er et lovpålagt dokument som skal vedtas av kommunestyret senest innen ett år
etter konstituering- jfr. Plan- og bygningslovens § 10-1. Den får derfor funksjon som kommunestyrets
bestillingsdokument, som gir prioriteringer for hvilke planoppgaver som skal utføres i løpet av gjeldende
valgperiode.
Kommunal planstrategi for 2016-2019 ble vedtatt i Kommunestyresak 21/16 og en revidert versjon ble
vedtatt i Kommunestyresak 11/18.
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Planstrategien har vært et nyttig dokument sett i forhold til prioriterte behov, plankapasitet og kompetanse. Dokumentet gir også grunnlag for å følge opp status og framdrift underveis.
Flere sentrale oppgaver skal i følge planstrategien gjennomføres i 2019. Blant de mer omfattende
oppgavene kan nevnes:







Sluttbehandling av kommunedelplaner for kommunens tre byer
Kommuneplanens samfunnsdel
Plan for kulturskolen
Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid
Kommune ROS
Oppstart av prosessen med utarbeidelse av ny Planstrategi for 2020-2023

Utvikle og gi framtidsrettde tjenester - heldigital innen 2020
Ett av de målene som det er størst oppmerksomhet rundt er at kommunen skal utvikle og gi
framtidsretta tjenester. Vi hører stadig at digitaliseringen går i et høyt tempo, det har den gjort også i
Karmøy kommune. Samtidig er det ingen som vet hvor digitaliseringen vil ta oss eller hvor store
endringene blir. «Vinnerne» innen digitalisering blir derfor de som er rustet til å gripe de mulighetene
som vil komme.
Infrastruktur, samhandling og samarbeid er ofte nevnt som forutsetninger for å lykkes innen
digitalisering.
Digitalisering øker behovet for god infrastruktur, noe som må vektlegges ved utforming av alle nye
funksjoner og bygninger. I Karmøy kommune har vi et godt og velutbygd nettverk, både kablet og
trådløs. Dette jobbes det kontinuerlig med å forbedre.
Gode systemer for elektronisk samhandling kan bidra til mer kommunikasjon og samarbeid blant
kommunens ansatte, øke produktivitet, øke informasjons- og kunnskapsdeling og gjøre kommunen til en
mer inspirerende arbeidsplass. Det vil bli fokus på å tilrettelegge for digital samhandling i form av
system implementering og opplæring. I løpet av 2019 skal alle ansatte i Karmøy kommune ha tilgang til
utvalgte løsninger innen Office 365.
Vi vil fokusere videre på digitaliseringstiltak, både internt og ut til innbyggere for å gi et digitalt
førstevalg. Karmøy kommune er med i KS sitt fellesprosjekt DigiFin, hvor formålet er å utvikle flere nye
felles digitale løsninger for kommunal sektor. Med deltakelse i prosjektet sikrer vi retten til å ta i bruk de
løsningene som utvikles. Videre er Karmøy kommune medlem i samarbeidet DigiRogaland som er et
felles samarbeid for å møte utfordringer med økt innsats på digitalisering, standarder og
felleskomponenter.
Status i arbeidet kan du lese mer om i saken Digitalisering - statusrapport per august 2018, som ble
behandlet i kommunestyret 24. september 2018.

Inkluderende og mangfoldig kommune
Målet om å være en inkluderende og mangfoldig kommune handler om likeverdig behandling og
tilrettelegging og muligheter for alle. Barn og unge skal oppleve trygge og inkluderende oppvekst- og
læringsmiljø. Mangfoldet skal komme til uttrykk ved at de som vokser opp opplever at det er mange
måter å tenke, handle og leve på og at alle er like mye verdsatt.
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Arbeid mot mobbing har hatt et særlig fokus i Karmøy kommune. Ordføreren har skrevet under på
regjeringens mobbemanifest og arbeidet mot mobbing fokuseres i ulike sammenhenger. Private og
kommunale barnehager følges opp gjennom et kompetansehevingsprogram som handler om å utvikle
profesjonell gruppeledelse med gode relasjoner i fokus. I skolen satses det på kompetanseheving av
innsatsteam for å sikre høy kvalitet og høy kompetanse i arbeidet for et trygt skolemiljø. Skolene skal
være gode på å hindre krenkende atferd og på å oppdage og å få slutt på mobbesituasjoner. Mobbing
skal forøvrig forebygges i alle miljøer og på alle nivåer i organisasjonen og samfunnet.
Et annet fokusområde som støtter opp under målet om inkludering og mangfold handler om å bekjempe
fattigdom og utjevne forskjeller. Sak om å bekjempe fattigdom har gjentatte ganger vært oppe til
politisk behandling og det er fattet vedtak om at tiltak rundt barnefattigdom skal inkluderes i allerede
etablerte planer. Tiltak som er satt i gang og som videreføres i 2019 er i tråd med regjeringens strategi
som handler om forebygging og styrking av utsatte barnefamilier, gjennomføring av utdanningsløpet,
deltakelse i fritid, kultur og idrett, godt helsetilbud til alle barn og unge og tilgang til arbeidslivet for
ungdom og foreldre.
Helsestasjoner og skolehelsetjenesten har fokus på tidlig hjelp og innsats i forhold til barn og unge med
psykiske vansker. For omsorgstjenesten og i barnevernet vektlegges medvirkning og at den enkelte skal
bli hørt i saker som gjelder dem selv. Sektor kultur satser på gode møteplasser for inkludering, mangfold
og kreativitet hvor alle har mulighet til å delta. Karmøy kommune har som et av sine overordnede mål at
alle som ønsker det skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
Gjennom tildeling av tilskudd prioriteres nye aktiviteter, som vil gi større bredde og mangfold i
idrettslagene.
I de siste årene har Karmøy kommune økt fokuset på universell utforming betraktelig. Både
investeringsprosjekter og tiltak i rammen av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet bidrar til bedre
inkludering. Ved å bygge ned barrierer vil flere, uavhengig av livsfase og funksjonsevne, kunne delta i
aktiviteter i det offentlige rommet. Eksempelvis inviterer moderne lekeapparater til samspill på
øyehøyde mellom barn med nedsatt funksjonsevne og funksjonsfriske. Infrastruktur skal også kunne
benyttes av alle.

Regionens mest inspirerende arbeidsplass
«Regionens mest inspirerende arbeidsplass» er et visjonært og ambisiøst mål som ledere og
medarbeidere i Karmøy kommune skal strekke seg mot. Arbeidet mot dette målet utgjør en viktig del av
grunnlaget for forbedring, utvikling og nyskaping i årene som kommer.
Motivasjon, mestring og meningsfulle oppgaver har stor betydning for engasjement og initiativ hos
medarbeiderne. I arbeidsgiverstrategien har vi fokus på de delmålene som har særlig betydning for å
sette ledere og medarbeidere i stand til å møte framtidige behov på en god måte. Følgende tre delmål
prioriteres: 1) Bygge inspirerende lederskap, 2) Gjøre hverandre gode og 3) Være i forkant av framtidige
behov.
Hva betyr inspirerende lederskap?
I Karmøy kommune ønsker vi å bygge lederskap som vektlegger at den enkelte medarbeider får utvikle
seg og bli best mulig ut fra sine forutsetninger. Vi skal legge vekt på at medarbeiderne får bruke
kompetansen sin, at de opplever mestring, at de opplever mening og at de er motivert for oppgavene.
Inspirerende lederskap innebærer ledere som:


gir retning og setter mål

Side 34 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022








avklarer forventninger
lytter og involverer
sørger for inspirerende og meningsfulle oppgaver
viser tillit og gir selvstendighet
lar ansatte bruke relevant kompetanse
stimulerer til fellesskap og delekultur
tilrettelegger for læring og kompetanseutvikling

Hva betyr det at vi har en kultur for å gjøre hverandre gode?
I Karmøy kommune ønsker vi å utvikle en kultur hvor medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og
gjøre hverandre gode. Det handler blant annet om å bygge en kultur for å dele kunnskap og kompetanse
og for å kunne gi og be om støtte.

Kultur for å gjøre hverandre gode innebærer medarbeidere som:







er engasjerte
er selvstendige og tar ansvar
viser vilje til fleksibilitet
deler og utvikler kompetanse
gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger
bidrar til å løfte hverandre

Hovedgrep - målrettet kompetansearbeid
Kompetanse er et nøkkelbegrep for å nå målene om inspirerende lederskap og utvikle en kultur for å
gjøre hverandre gode. Det samme gjelder for at kommunen skal lykkes med å være i forkant av
framtidige behov. Et langsiktig og målrettet kompetansearbeid handler om å kartlegge og vurdere
framtidens behov for kompetanse og vurdere hvordan disse behovene kan dekkes.
Arbeidet med å utvikles kompetanseplaner på ulike nivå i organisasjonen, fra kompetanseplaner på
etatsnivå til planer for utvikling av kompetanse på medarbeidernivå, skal gjennomføres.
Medarbeiderne må sikres riktig kompetanse i forhold til nye krav og utfordringer og en må rekruttere
inn ny kompetanse der det er behov for det. Her vil den digitale kompetansen være særlig viktig. Det
handler både om kompetanse i å ta i bruk ny teknologi, om å ta strategiske valg i forhold til nye
muligheter og om innovasjon og nytenkning.
Ledere og medarbeidere skal tilegne seg kompetanse om hvordan en sammen kan utvikle og
vedlikeholde et klima der en samarbeider og gjør hverandre gode. Utvikling av et slikt klima krever felles
forståelse og språk og leder har hovedansvaret for å legge til rette for at denne kulturen utvikles.
Vi vil tilby lederprogrammer for nye og erfarne ledere. Programmene baseres på definerte
kompetansekrav og vil inneholde trening av lederferdighet og deltagelse i læringsgrupper der erfaringer
og utfordringer har fokus.
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Planstrategi 2016-2019 - status per oktober 2018
Planer og plandokumenter etter plan- og bygningsloven
Planstrategi

Kommuneplan

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
Kommunedelplaner
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* Kommuneplanens handlingsdel revideres årlig sammen med økonomiplanen.
* Handlingsdeler for kommuneplaner revideres årlig: idrett og fysisk aktivitet og trafikksikkerhet.
Større reguleringsplaner i kommunal regi
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Planer og styringsdokument etter kommuneloven

Sektorplaner og andre temaplaner
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Andre styringsdokument
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Større utredninger og kunnskapsdokument
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Status og rammebetingelser
Utvalgte nøkkeltall
Hovedtall i budsjettet
Totale driftsinntekter
Totale driftsutgifter
Netto driftsresultat
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter
Antall innbyggere
Renteutgifter
Avdrag
Eiendomsskatt
Årlige investeringer
Andel lånefinansiering

2019
3 053 674
3 051 065
53 335
1,7
42 248
47 500
87 700
134 800
697 219
59,9

2022
3 109 722
3 059 202
54 653
1,8
42 514
79 493
106 300
117 800
222 367
59,0

Føringer og pålegg fra staten
Statsbudsjettet
I forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6
mrd. kroner, tilsvarende 0,7 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2017 slik det ble
anslått etter stortingsbehandlingen etter revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB). Det innebærer at
oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 på 2,44 mrd. kroner, slik det
ble varslet nå i forbindelse med statsbudsjettet, ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2019.
Inntektsanslaget i RNB var også en nedjustering av inntektsanslaget i forhold til forutsetningene i
statsbudsjettet for 2018, og som lå til grunn for Karmøy kommunes budsjett for 2018.
Av beløpet til kommunene er 500 mill. kroner begrunnet i særskilte statlige satsinger. Dette gjelder 200
mill. kroner begrunnet i opptrappingsplan rus og 100 mill. kroner til opptrappingsplan
habilitering/rehabilitering som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår. I tillegg ble ytterligere 200 mill.
kroner av veksten i statsbudsjettet begrunnet tidlig innsats skole. For fylkeskommunene ble 100 mill.
kroner prioritert til fylkesveinett.
Merkostnader knyttet til befolkningsutviklingen er anslått å kreve 1,0 mrd. kroner, mens økte
pensjonskostnader samlet anslås å legge beslag på 650 mill. kroner av veksten i de frie inntektene.
Handlingsrommet innenfor de frie inntektene anslås dermed til 0,35 mrd. kroner i statsbudsjettet.
Det er da ikke tatt hensyn til innstramming i ordningen for refusjon ressurskrevende brukere, som antas
å redusere kommunenes handlingsrom med 0,3 mrd. kroner i 2019.
Regjeringen legger vekt på å synliggjøre et effektiviseringspotensialet i kommunesektoren. Dersom
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent i 2019, tilsvarer det
1,2 mrd. kroner i handlingsrom.
Refusjon ressurskrevende brukere
Regjeringen har foreslått å svekke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved at
innslagspunktet øker med 50 000 kroner utover lønnsvekst. For Karmøy kommune er det anslått å
utgjøre en svekkelse på 3,4 mill. kroner i forhold til en reell videreføring av regelverket. Endringen vil få
virkning allerede for regnskap 2018.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
Ordningen har vært strammet inn i flere omganger. De siste fire årene utgjør disse innstrammingene
over 1 mrd. kroner for kommunesektoren.
Eiendomsskatt
Stortinget har tidligere vedtatt endringer i eiendomsskatteloven, som innebærer at produksjonsutstyr
og installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i
eiendomsskatten årlig fra og med 2019. Stortinget har vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full
kompensasjon for bortfall av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. kroner, hvorav 1/7 da er satt av i
2019. Tidligere anslag tyder på at dette ikke vil være nok til å kompensere bortfall av inntekter, og det er
heftet usikkerhet knyttet til dette. I statsbudsjettet fremgår det at staten vil kartlegge de kommunevise
utslagene av lovendringen etter at eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene
vil bli fordelt i løpet av 2019.
Regjeringen foreslår betydelige innstramminger i kommunens muligheter til å skrive ut eiendomsskatt
på verk og bruk (industrianlegg mv.). Dette gjøres ved å fjerne eiendomskategorien "verk og bruk" fra
eiendomsskatteloven. Dette vil fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner, med unntak for vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og de delene av
petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsloven. Etter forslaget vil bare de
bygningsmessige skallene i industrianlegg og infrastrukturanlegg være gjenstand for eiendomsskatt.
Staten anslår kommunenes inntektstap til 800 mill. kroner. Dette er imidlertid meget usikkert, da det
ikke bygger på nærmere undersøkelser eller beregninger. KS mener derfor forslaget har så store
virkninger for kommunenes økonomi og det lokalpolitiske handlingsrommet, at det ikke bør
gjennomføres uten et bredt sammensatt lovutvalg hvor kommunesektoren også er representert.
Det gis ikke kompensasjon for nyetableringer etter 1. januar 2017. Dette har vesentlig betydning for
Karmøy som har fått flere nyanlegg som for eksempel Hydros pilotanlegg inn etter det. For Karmøy vil
derfor eiendomsskatteinntektene falle i økonomiplanperioden.
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 foreslått en ny begrensning i kommunenes mulighet til å ta
inn eiendomsskatt, med virkning fra 2020. Dette gjelder eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom.
Endringene går ut på at (1) maksimal skattesats endres fra 7 til 5 promille, (2) kommunene blir pålagt å
benytte skatteetatens formuesgrunnlag som markedssverdi og (3) den obligatoriske reduksjonsfaktoren
skal økes fra 20 til 30 prosent (det vil si at eiendomsskattegrunnlaget maksimalt skal utgjøre 70 prosent
av markedsverdi).
Punkt 1 vil ikke direkte berøre Karmøy, da kommunen i dag har en lavere skattesats enn dette taket.
Endringen vil dermed kun medføre en begrensning i det teoretiske inntektspotensialet fra
eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom. Punkt 2 er allerede praksis i Karmøy kommune. Punkt 3 vil
imidlertid påvirke kommunene, da dette er en økning i obligatorisk reduksjonsfaktor fra 20 til 30 prosent
for de kommunene som benytter skatteetatens formuesgrunnlag (som Karmøy gjør). Det er anslått at
dette vil utgjøre 9,7 mill. kroner for Karmøy. Karmøy kommune har i dag et ekstra bunnfradrag utover
dette, som er et av de høyeste i landet, og har i tillegg en lavere skattesats enn den nye maksimalsatsen.
Kommunen kan dermed videreføre de lokale skatteinntektene på eiendomsskatt på bolig- og
fritidseiendom på samme nivå som i dag ved å justere på disse faktorene. Rådmannen har lagt til grunn
en slik videreføring i økonomiplanen.

Budsjettforutsetninger
Pris og lønnsvekst. Statsbudsjettet legger til grunn en lønnsvekst i kommunalt sektor på 3,25 prosent
og en deflator på 2,8 prosent (samlet anslag på kostnadsvekst i kommunal sektor). Dette er lagt til grunn
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i kommunens budsjetter. Lønnsbudsjettet for fast lønn er basert på faktisk lønn på kommunens
stillingshjemler, fremskrevet med forventet lønnsvekst.
I budsjettet er det også lagt til grunn et anslag på generell prisvekst på 1,6 prosent, som blant annet er
brukt på kommunens tilskuddsordningen. For kommunens egne virksomheter er det i hovedsak ikke
kompensert for prisvekst for kjøp på varer og tjenester.
Driftsavtaler er generelt regulert med den kommunale deflatoren. Det samme er inntekter fra
brukerbetalinger mv. Deflatoren brukes også som utgangspunkt for endringer i de kommunale
betalingssatsene mv.
Det budsjetteres med 2019-kroner i hele økonomiplanperioden.
Pensjon. Det forventes et mindreforbruk knyttet til pensjon i 2018, som orientert om i tertialrapport per
august. Dette mindreforbruket gjør at pensjonskostnadene i 2019 kun øker med 1,6 prosent fra budsjett
2018 til budsjett 2019, noe som er lavere enn lønnsveksten, selv om pensjonskostnadene forventes å
øke med mer enn lønnsveksten målt fra regnskap 2018.
Kommunens pensjonskostnader er budsjettert i henhold til prognoser fra kommunens leverandører KLP
og Statens pensjonskasse. Regnskapsreglene for kommunesektoren medfører at pensjonspremiene ikke
bokføres direkte. I stedet bokføres det en netto pensjonskostnad etter et annet regelverk. Denne skal gi
en jevnere fordeling av pensjonskostnadene over tid enn om man hadde bokført pensjonspremiene
direkte. Differansen, det såkalte premieavviket, belastes i regnskapet de påfølgende år (gjennom såkalt
amortisering av premieavvik). Premieavvikene amortiseres nå over de påfølgende 7 regnskapsårene.
Det budsjetteres i 2019 med totalt 76,6 mill. kroner i inntektsført premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift),
og med 23,6 mill. kroner i utgifter til amortisering. Netto vil dermed et stort beløp forventes å komme til
amortisering i 2020 og videre framover. I økonomiplanen er det lagt til grunn at pensjonskostnadene vil
vokse noe mer enn lønnsveksten. Dette er basert på erfaringstall fra de siste årene sett over ett, i
kombinasjon med fremskrivninger fra pensjonsleverandørene.
Renteutvikling. I økonomiplanen legges det til grunn følgende utvikling i rentenivået, målt ved 3 mnds
nibor-rente. Anslagene for 2019-2021 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 6.
september 2018. Tabellen under viser prognose for renteutviklingen i 2019-budsjettet, sammenlignet
med prognosen som ble brukt i forbindelse med 2018-budsjettet. Som en ser av tabellen er rentekurven
økt noe, og det bidrar til netto økte rentekostnader i økonomiplanperioden.
2018 2019 2020 2021 2022
Prognose i 2019-budsjett 1,10 % 1,40 % 1,90 % 2,40 % 2,40 %
Prognose i 2018-budsjett 0,95 % 1,15 % 1,41 % 1,63 %

Betalings- og avgiftssatser. Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssatser på
2,8 prosent i 2019, tilsvarende anslag på kostnadsveksten i kommunal sektor.
En del betalingssatser styres gjennom statlige forskrifter, og har en annen utvikling. Blant annet økes
den statlig fastsatte maksprisen med kroner utover realvekst. Rådmannen legger denne økningen til
grunn. Regjeringens skriver om dette at: "Økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med
gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke
barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder".
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I teknisk sektor, og særlig innenfor vann, avløp og renovasjon, styres gebyrene av selvkost. Det er
orientert nærmere om dette i omtalen av tjenestesektoren.
Økonomisk risiko. Inntektssiden til kommunene er basert på usikre størrelser. Veksten i kommunenes
skatteinngang kan variere mye fra det som anslås i dag. I 2018 ble først skatteanslaget nedjustert av
regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, og i siste tertialrapport ble det derfor anslått at de frie
inntektene ville bli lavere enn budsjettert. I forbindelse med statsbudsjettet ble skatteanslaget
imidlertid økt, slik at dette nå vil slå ut positivt. I Karmøy er det i hovedsak den nasjonale
skatteinngangen som gir en netto økonomisk usikkerhet. På grunn av at kommunen er en
lavinntektskommune, med skatteinngang på under 90 prosent av landsgjennomsnittet per person, vil
endringer i den lokale skatteinngangen i stor grad bli jevnet ut gjennom ordningen for inntektsutjevning.
På andre områder har Karmøy større risiko i inntektsforutsetningene. Dette skyldes at Karmøy har
betydelige finansinntekter som er basert på usikre størrelser. Karmøy har over 500 mill. kroner i
likviditet som er plassert i markedet, med inntil 25 prosent i aksjefond. Dette gir kommunen en
eksponering mot utviklingen i finans- og aksjemarkedene, som kan gi betydelige svingninger.
Kommunen har et bufferfond for å kunne skjerme drift, om nødvendig, dersom avkastningen blir svak
eller negativ. I tillegg har kommunen utbytteinntekter fra Haugaland Kraft AS. Disse er avhengige av
resultatene selskapet oppnår i markedet. Karmøy har også relativt høye inntekter fra eiendomsskatt på
verk og bruk (industrianlegg mv.). Fra 2019 er det foreslått betydelige endringer på dette området, som
omtalt ovenfor.
I tillegg er det usikkerhet knyttet til ulike forhold i driften. Veksten i etterspørsel etter barnehageplasser
og endringer i tilskuddsregelverket til private barnehager har tidvis medført ikke-ubetydelige
svingninger i kostnadene. Fremover tilsier befolkningsprognosene at aldersgruppen 1-5 år vil bli mindre.
Dette kan gi utfordringer med å opprettholde samme kostnadsnivå når etterspørselen faller og det kan
bli en overkapasitet i sektoren. Innenfor pleie- og omsorgssektoren kan både samlet endring i behov
svinge, samtidig som det kan oppstå situasjoner med enkeltbrukere som gir betydelige merkostnader.
Det siste året har behovsveksten vært større enn hva som kan forklares med befolkningsveksten. Per 2.
tertial var for eksempel vedtaksvolumet i hjemmebaserte tjenester 10,7 prosent høyere enn året før. På
ett år har kommunen opplevd at antall brukere med omfattende bistandsbehov i bolig- og
miljøarbeidertjenesten har økt fra 97 til 103 personer. Dette gjør det krevende å fremskrive og styre
ressursbruken på dette tjenesteområdet. Også andre området kan påvirkes. I 2018 har man opplevd at
strømkostnadene økte betydelig. Dette har bidratt til at samlet kostnadsvekst for kommunesektoren nå
anslås til 3,0 prosent, og ikke 2,6 prosent som anslått i statsbudsjettet for 2018. Bosetting er et annet
område hvor ytre faktorer kan gi betydelige utslag for driften. Etter å ha bygget opp disse tjenestene
over noen år, har nå bosettingstallene falt kraftig og disse prognosene gjør at det i økonomiplanen er
behov for å ta ned kostnadene til dette tilbudet.
For rådmannen er det viktig å holde fast ved at kommunens ordinære drift må holdes innenfor de
vedtatte rammer. Dette gjelder også i møte med usikre forutsetninger. I slike situasjoner er det viktig å
raskt kunne tilpasse seg driftssituasjonen. Det er også viktig å ha økonomiske reserver i driftsbudsjettet,
da det i løpet av et år ofte vil komme nye utfordringer som ikke kan forutses, som for eksempel nye
enkeltbrukere i omsorgssektoren. Det er derfor viktig at ikke hele driftsbudsjettet er bundet opp, men at
det er et manøvreringsrom når ting skjer.
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Investeringer i økonomiplanen
Generelle investeringer
Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Administrasjon
Digitalisering (planprosjekt)
Energikartlegging - i forhold til
EPC prosjekt
IKT-investeringer
Sum Administrasjon
Barnehage
Avaldsnes barnehage ombygging/tilbygg
Avaldsnes barnehage - UU og
oppgradering uteareal
Bygnes Vitenbarnehage –
garderobe
Bygnes Vitenbarnehage - UU og
oppgradering uteareal
Kolnes barnehage - utvidelse
Kolnes barnehage - UU og
oppgradering uteareal
Skudenes barnehage vann/avløpskrav
Vormedal barnehage - UU og
oppgradering uteareal
Sum Barnehage
Skole
Ny skole Eide/Stokkastrand
Ny skole Kolnes/Eikje
Ny skole Åkra
Skudeneshavn skole - renovering
Skudeneshavn skole - UU og
oppgradering uteareal
Teknologitette klasserom
Veavågen skole - utvidelse
Veavågen skole - UU og
oppgradering uteareal
Vormedal ungdomsskole rehab/påbygg
Vormedal ungdomsskole - UU og
oppgradering uteareal
Åkra skole - UU og oppgradering
uteareal
Sum Skole
Kultur
Historiske Avaldsnes - ny
utstilling
Sum Kultur
Idrett
Gjenoppbygging klubbhus,
Helganes
Lagerlokaler Åkrehamn
Ny idrettshall Vormedal
Ny skole Eide/Stokkastrand
Ny skole Kolnes/Eikje
Åkra erverv/infrastruktur/idrettshaller
Sum Idrett

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

2023

2024

Sum øvrige år (10)
2025
2026

2027

2028

2020

0

12 525

7 894

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

2 000

1 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 525

9 784
19 378

6 000
9 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

2019

0

4 488

2 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

2028

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

2019

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

15 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

2023

0

600

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

2019

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

800

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

28 188

4 988

0

800

0

600

0

0

0

0

4 900

385 200 147 863 152 663 56 000
306 000
0
0
0
257 000
0
0
0
1 000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0 15 000
0
0
0
0
0

Årsbevilgning

2021
2028
2031
2029

0
0
0
0

2022

0

1 200

0

0

0

1 200

0

2019
2025

0
0

22 400
117 000

4 000
0

0
0

0
0

0
5 000

0
30 000

2024

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

2020

0

150 000

50 000 28 000

0

0

0

2020

0

600

0

600

0

0

0

2019

0

1 500

500

0

2024

2024

0

0

0

0

0
0
50 000 32 000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 243 400 202 363 181 263 56 000

6 200

30 000

0

15 000

0

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

-925

1 125

2019
0
2020 -10 000
2021 -10 000
2028 -4 000

1 500
36 000
30 800
29 500

2019 -17 300

151 500

Livssyn
Kirkegård/gravplass - utbedring
2026
2018-2026 (planprosjekt)
Kirkegård/gravplass - utbedring
2036
2028- (planprosjekt)
Avaldsnes kirke - restaurering
2019
Kirkebygg - rehabilitering
Årsbevilgning
Sum Livssyn

0
0
0
30 000 140 000 121 000
0
0
5 000
0
0
1 000

-42 225

0

51 500 47 000

30 000 140 000 127 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350
0
30 000 13 000
25 800 15 000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
3 500

0
0
0
15 000

0
0
0
15 000

0
0
0
0

97 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 425 154 725 28 000

0

0

0

0

3 500

15 000

15 000

0

28 349

11 949

320

400

2 080

2 800

3 600

400

4 400

0

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

0

18 680

0

48 629

11 400
0
23 349

0
0
320

0
2 000
2 400

0
2 000
4 080

0
2 000
4 800

0
0
3 600

0
0
400

0
0
4 400

0
0
0

0
0
1 600
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Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Helse
Digitalisering /
pasientsikringsanlegg
Interkommunal legevakt
Sum Helse
Omsorg
Nytt produksjonskjøkken
Vea Sykehjem - byggetrinn 2
Sum Omsorg
Forvaltning
Oppmålingsmateriell
Sum Forvaltning
Nærmiljø
Byutvikling (planprosjekt)
Historiske Avaldsnes driftsbygning og parkering
Historiske Avaldsnes Bukkøynytt tak på langhuset
Lysløype fastlandskarmøy
Lysløype Kolnes-Raglamyr
Lysløype Åkra
Park/lekeplass Åkra - etappe 2
Turveier Almannamyr
Turveier Vea
Vikinggarden redskapsskjul/grindebygg
Sum Nærmiljø
Bolig
Boliger tilpasset vanskeligstilte
2018-2023 (planprosjekt)
Boliger tilpasset vanskeligstilte
2024-2029 (planprosjekt)
Omsorgsboliger for videresalg
Omsorgsplasser (inkl.Spanne)
Oppgradering kommunale
boliger
Sum Bolig
Næring
Gassutbygginger tilbakebetaling av forskuttering
Sum Næring

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Sum

Økonomiplan
2020
2021

2022

2023

2024

Sum øvrige år (10)
2025
2026

2027

2028

2019

0

12 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0
0

114 000
126 000

1 000
9 000

0
0

0 12 762
0 12 762

40 000
40 000

60 000
60 000

0
0

0
0

0
0

0
0

2019
2021

0
0
0

16 000
191 500
207 500

16 000
66
16 066

0
66
66

0
66
66

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

2023

0

40 000

700

3 000 18 500 13 500

4 300

0

0

0

0

0

2022

0

25 000

0

0 10 000 15 000

0

0

0

0

0

0

2019

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026
2024
2023
2020
2019
2019

-2 000
-1 750
-2 000
0
-925
-1 350

2 000
1 750
2 000
2 000
925
1 350

0
0
0
1 000
1 850
2 500

0
0
0
1 000
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2 000
0
0
0

0
0
2 000
0
0
0

0
3 500
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4 000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2019

0

400

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 025

77 425

8 150

4 000 28 500 30 500

6 300

3 500

0

4 000

0

0

2023

0

27 175

12 150

6 300

4 000

2 725

2 000

0

0

0

0

0

2029

0

24 000

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2020 -16 000
2028 -165 200

4 000
223 000

5 000 15 000
0
0
9 200 49 000 59 000 49 000

0
0

0
0
0 50 000

0
55 000

0
55 000

0
60 961

0

0

-181 200

278 175

32 682 70 300 63 000 51 725

2 000

-2 000

-2 000

0

0

0

0

0

0

-2 000

-2 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0
0
0

51 000
50 000
1 500

4 000 4 000 4 000
5 000 20 000 25 000
1 350
0
0
1 000 1 000 1 000

5 000
0
0
0

5 000
0
0
0

5 000
0
0
0

5 000
0
0
0

0

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

4 500

2 000

0

0

0

0

0

0

0

29 433

11 433

5 000

5 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

156 433

5 000 3 500 3 500
30 783 33 500 38 500

3 500
8 500

3 500
8 500

9 660

9 000 12 000 14 000

15 000

2 000

3 000

Årsbevilgning

Årsbevilgning

2028

Samferdsel
Gang og sykkelvei - Eidsbakkane2019
Stølen
Hovedplan vei (planprosjekt)
2027
Infrastruktur/utvikling Kolnes
2021
Lagerlokaler Åkrehamn
2019
Nyanlegg vei og gatelys
Årsbevilgning
Parkeringshus Kopervik 2024
rehabilitering
Tostemveg
2019
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
2021
(planprosjekt)
Trafikksikkerhetsplan 2026-2029
2029
(planprosjekt)
Vedlikeholdsmaskiner
Årsbevilgning
Sum Samferdsel
Økonomi
Mindre oppgraderinger av bygg
og anlegg
Universell utforming
(planprosjekt)
Sum Økonomi

2019

6 332

Årsbevilgning
2023

0

15 550

0

15 550

0

0

2 000

2 000

11 660 12 000 14 000 16 000

2 000

17 000

0

0

0

0

4 000 54 000

0

59 000

59 000

64 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000
0
0
0

5 000
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

3 500
12 500

3 500
8 500

3 500
13 500

4 000
14 000

4 000
9 000

15 000 15 000

15 000

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000 15 000

0

15 000

15 000

15 000

-233 450 2 459 250 513 394 338 449 209 516 140 767 120 450 161 100 134 650 146 900 249 250 228 461

Side 50 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Selvkostinvesteringer
Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

VAR
Anleggsmaskiner Borgaredalen
Elektriske renovasjonsbilertilbringerbil-ladefasiliteter
Hovedplan avløp 2016-2024
(planprosjekt)
Hovedplan avløp 2025(planprosjekt)
Hovedplan vann (planprosjekt)
Kapasitetsutvidelse
høydebasseng
Ny hovedplan avfall
(planprosjekt)
Nye avfallsdunker
Nødstrømsaggregat Brekke
vannbeh.
Rensing av sigevann fra deponi
Reservevannforsyning
Slambehandling - Borgaredalen
Sorteringshall - Borgaredalen
Vann og avløpsutbygging
Kolnes
Sum VAR

Økonomiplan
2019
2020 2021

2022

2023

2024

Sum øvrige år (10)
2025
2026

2027

2028

2020

0

6 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

19 900

0

0

0

0

19 900

0

0

0

0

0

2024

0

477 524

111 313 57 600 41 600 41 600

41 600

41 600

0

0

0

0

2027

0

166 400

2028

0

264 430

2021

0

21 000

2027

0

43 500

2020

0

25 500

2019

0

6 000

2023
2028
2019
2020

0
0
0
0

20 000
603 500
6 000
20 500

2020

0

35 000

Sum

0

0

0

41 600

41 600

41 600

41 600

36 663 22 000 22 000 22 000

0

0

0

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000 4 000 4 000

0 10 800 10 000
10 500

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0 10 000
1 000 1 000 1 000
0
5 000
0
0
0
1 498 19 000
0
0

10 000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
200 000
0
0

0
200 000
0
0

0
200 000
0
0

0 25 500
6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 715 254

171 974 178 900 78 600 77 600

0 35 000

0

97 500

67 600

67 600

267 600

267 600

263 600

0 1 715 254

171 974 178 900 78 600 77 600

97 500

67 600

67 600

267 600

267 600

263 600

Bolig- og industrifelt

Beløp i 1000
Investeringsprosjekter

Bolig
Amlandsfeltet BF
Asalheim BF
Ferkingstad BF
Sandbakkene/Solhaugvegen BF
Stemmemyr BF - etappe 3
Sum Bolig
Næring
Husøy IF - klargjøring av område 6
Husøy IF - tilrettelegging flere
tomter
Storamyr IF - etappe 2
Sum Næring
Sum

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig Ørem. Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum øvrige år (10)

2019 2020 2021 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0
0
0
0 3 000 4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 000 4 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2019
2022
2019
2019
2019

0
0
0
0
0
0

2 000
7 000
4 000
2 000
6 100
21 100

1 500
0
2 874
2 000
2 984
9 358

2025

0

6 250

0

0

0

0

0

0

6 250

0

0

0

2019

0

3 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0
0

4 000
13 250

1 493
2 493

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6 250

0
0

0
0

0
0

0

34 350

11 851

0 3 000 4 000

0

0

6 250

0

0

0
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Oversikt Investering og finansiering
Økonomiplan
Beløp i 1000

Investeringer
Utlån husbanken
Avdrag Startlån
Egenkapitalinnskudd
Fond for bolig- og industrifelter
Sum finansieringsbehov

2019

2020

2021

2022

697 219
40 000
20 000
8 500
25 019
790 738

517 349
40 000
20 000
8 000
15 500
600 849

291 116
40 000
20 000
8 000
28 800
387 916

222 367
40 000
20 000
8 000
10 000
300 367

Økonomiplan
Beløp i 1000

Låneopptak
Innlån Husbanken
Overført fra drift
Prosjektavhengige inntekter
Mva kompensasjon
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av fond for industrifelt
Fond for bolig- og industrifelter
Mottatte avdrag Startlån
Salgsinntekter tomter
Sum finansiering

2019

2020

2021

2022

-397 829
-40 000
-55 260
-200
-97 949
-40 000
-105 000
0
-20 000
-34 500
-790 738

-319 983
-40 000
-59 500
500
-66 366
-60 000
-20 000
0
-20 000
-15 500
-600 849

-166 893
-40 000
-54 000
-16 200
-39 623
0
-20 000
-900
-20 000
-30 300
-387 916

-111 175
-40 000
-62 200
-28 200
-25 592
0
0
-1 700
-20 000
-11 500
-300 367

Økonomiplan
Beløp i 1000

Sum finansieringsbehov
Sum finansiering
Udekket finansiering

2019

2020

2021

2022

790 738
-790 738
0

600 849
-600 849
0

387 916
-387 916
0

300 367
-300 367
0

Egenkapitalinnskudd
Egenkapitalinnskudd fremkommer ikke i investeringsoversikten da dette er utgifter som inkluderes i
budsjettskjema 2A, og ikke i budsjettskjema 2B sammen med øvrige investeringsprosjekt.
Egenkapitalinnskuddet for planperioden omtales derfor her.
Egenkapitalinnskudd KLP
Den årlige bevilgningen er fra 2019 økt med 1 million kroner, til 8 millioner kroner.
KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å
stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si
at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva).
Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for
tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført
i investeringsregnskapet.
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Opplev Avaldsnes AS - egenkapitalinnskudd
Budsjett 2019 på kr 0,5 millioner kroner er knyttet til en årsavhengig budsjettjustering av tidligere
vedtatt budsjett. Første del av egenkapitaltilskuddet ble utbetalt i 2016. Resterende beløp er foreløpig
holdt igjen grunnet forsinkelse i utarbeidelse av selskapsstrategi.

Investeringsbeskrivelser
Investeringsbeskrivelsen for det enkelte prosjekt omtaler prosjektets innhold og formål. I tillegg er
prosjektene i henhold til gjeldende Økonomireglement investering delt inn i ulike bevilgningstyper og
prosjektfaser.
Bevilgningstyper
Investeringplanen består av tre typer bevilgninger:
Ordinære investeringsprosjekt. Dette er prosjekt med en tydelig start og slutt. Investeringen kan være
ettårig eller strekke seg over flere år. Kommunestyret vedtar en total budsjettramme for hele
prosjektets levetid.
Årsbevilgning. Denne type bevilgning brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et
avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjettramme eller en
tydelig start og slutt. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. Nye budsjettmidler
bevilges påløpende år uavhengig av regnskap foregående år.
Planprosjekt. Dette er prosjekt som er direkte knyttet til en konkret plan. Eksempelvis hovedplan avløp,
boligsosial handlingsplan med mer. Planprosjekt består av flere underprosjekt definert i
plandokumentet. Underprosjektene skal være tallfestet før planen vedtas. Prosjektet har en tydelig start
og slutt som skal gjenspeile perioden den aktuelle planen er gjeldende. Kommunestyret vedtar en total
budsjettramme for hele planen. Denne budsjettrammen kan være gjenstand for omprioritering i løpet
av planperioden. Det må tas høyde for at igangsatte underprosjekt kan være flerårige ved denne
omprioriteringen.
Prosjektfaser
Investeringsbudsjettet skal til en hver tid gjenspeile et mest mulig realistisk investeringsnivå i perioden.
Forpliktelser og prioriteringer i investeringsplanen legger føringer for kommunens gjeldsutvikling og
økonomiske handlingsrom. For å kunne legge frem en investeringsplan som inkluderer alle prioriterte
investeringsbehov i perioden vil ikke alle budsjettrammer kunne være endelige, og det må påregnes
endringer i forventet totalramme etter hvert som prosjektet blir klarere definert. Usikkerhetsgraden til
budsjettrammens størrelse og periodisering vil avhengige av hvilke fase prosjektet er i ved
budsjetteringstidspunktet. For å synliggjøre denne usikkerheten er det innført en fargekoding i
budsjettsammenheng som skal gjenspeile hvilke fase prosjektet er i med tanke på fastsettelse av
budsjettramme. Fargekodingen benyttes til alle ordinære investeringsprosjekt. Definert usikkerhetsgrad
er knyttet til budsjettrammen i investeringsbudsjettet. Utarbeidet budsjettramme inkluderer i tillegg en
standard erfaringsbasert margin til uforutsette utgifter på 8-10 % for nybygg og 15 % for
rehabiliteringer.
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– Behov og konseptutvikling
Kalkyle 0. Usikkerhetsgrad +/- 30 %
Behov foreligger og defineres. Konseptvurderinger av løsningsvalg utarbeides i denne fasen. Tid og
kostnad for gjennomføring anses som høyst foreløpige estimater med meget stor usikkerhet. Prosjektet
synliggjøres i budsjett og økonomiplan. Vedtak av budsjett anses som en intensjon men
budsjettrammen er ikke fastsatt. Konseptvalg og andre praktiske hensyn må besluttes før prosjektet kan
overføres til gul fase.
– Prosjektering
Kalkyle 1. Usikkerhetsgrad +/- 20 %
Konseptvurderinger er valgt og planleggingsfase er besluttet igangsatt. Estimater for tid og kostnader er
frem til gjennomført anskaffelse noe usikre. Prosjektet går over i grønn fase først når prisene foreligger
og er innenfor vedtatt
budsjettramme.
– Gjennomføring
Kalkyle 2. Vedtatt budsjettramme
Kostnadsramme er vedtatt og prosjekt er klar til gjennomføring etter endt planleggingsfase og
anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er ganske sikre.

Hovedtallene i budsjettforslaget
Sentrale inntekter
Budsjett
Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

Sum sentrale inntekter

Økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

-1 083 500
-1 095 264
-115 400
-63 400

-1 084 500
-1 166 600
-134 800
-54 300

-1 086 800
-1 182 000
-129 000
-46 300

-1 099 800
-1 197 100
-123 400
-40 100

-1 113 700
-1 210 800
-117 800
-36 000

-2 357 564

-2 440 200

-2 444 100

-2 460 400

-2 478 300

Frie inntekter
Kommunens frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd fra staten. Anslaget
på frie inntekter fra statsbudsjettet er lagt til grunn. Videre i økonomiplanperioden er det lagt inn en
vekst på ca 0,9 prosent i de frie inntektene til kommunesektoren, dette om lag på nivå med den varslede
inntektsveksten i 2019. Det er tatt høyde for befolkningsutvikling, jf. eget kapittel om
befolkningsutvikling.
De frie inntektene (skatt på inntekt og formue, og ordinært rammetilskudd) i Karmøy er budsjettert til ca
2,25 mrd. kroner i 2019. Dette er en reell økning på ca 0,5 prosent fra budsjett 2018. Veksten er relativt
lav blant annet på grunn av svak befolkningsutvikling den siste tiden i Karmøy.
Tabellen under viser sammensetningen av de frie inntektene. Det gjøres oppmerksom på at hele
økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2019-kroneverdi). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer
informasjon om inntektssystemet finnes i Grønt hefte - inntektssystemet for kommuner og
fylkeskommuner.
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Frie inntekter (1000 kr)

Regnskap 17 Budsjett 18
2019
2020
2021
2022
2017-kroner 2018-kroner 2019-kroner 2019-kroner 2019-kroner 2019-kroner
Innbyggertilskudd
986 713 1 006 381
1 046 100 1 057 400 1 069 400 1 081 200
Utgiftsutjevning
-50 271
-36 957
-31 600
-28 500
-26 800
-26 700
Skjønnsmidler
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Særskilte fordelinger, mv.
2 369
4 111
5 900
5 700
5 300
5 300
Inntektsutjevning
138 699
119 229
143 700
144 900
146 700
148 500
SUM rammetilskudd
1 080 010 1 095 264
1 166 600 1 182 000 1 197 100 1 210 800
SUM skatt på formue og inntekter
1 048 090 1 083 500
1 084 500 1 086 800 1 099 800 1 113 700
SUM frie inntekter
2 128 100 2 178 764
2 251 100 2 268 800 2 296 900 2 324 500
Skatt som % av landsgjennomsnittet
83,3 %
85,1 %
83,3 %
83,3 %
83,3 %
83,3 %
Skatt og netto skatteutjevning, % av landet
94,4 %
94,5 %
94,4 %
94,4 %
94,4 %
94,4 %

Innbyggertilskudd er i utgangspunktet fordelt med et likt beløp per innbygger. I 2019 er
innbyggertilskuddet på 24 710 kroner per innbygger.
Utgiftsutjevning er en omfordeling av innbyggertilskuddet basert på hvor stort beregnet utgiftsbehov
den enkelte kommune har. Utgiftsbehovet blir beregnet blant annet på bakgrunn av
alderssammensetning i kommunen, geografi og andre sosioøkonomiske forhold. Kommuner med høyt
utgiftsbehov får deretter kompensert for det, mens kommuner med lavt utgiftsbehov blir trukket.
Karmøy har et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og det trekkes derfor 31,6 mill. kroner i
rammetilskuddet for 2019. Beløpet inkluderer et trekk for elever som ikke går i kommunale skoler. Dette
utgjør netto 15,4 mill. kroner. Beløpet vi trekkes er i utgangspunktet større, men siden dette er en
omfordeling mellom kommune så blir samlet trekk tilbakeført alle kommunene fordelt per innbygger.
Karmøy har i 2019 et beregnet utgiftsbehov på 99,3 prosent av landsgjennomsnittet. Dette har økt litt
de siste årene, i 2017 var det for eksempel på 98,4 prosent. Tabellen under viser de ulike kriteriene for
Karmøy. Kolonnen "Indeks Karmøy" viser i praksis hvorvidt Karmøy har høyere eller lavere frekvens av
det bestemte kriteriet, mens den siste kolonnen viser hvordan dette slår ut i utgiftsutjevningen når
denne forskjellen er ganget opp med vekten for det enkelte kriteriet. For eksempel utgjør innbyggere 25 år en større del av befolkningen i Karmøy enn på landsbasis. Derfor tilføres Karmøy 39 mill. kroner
siden vi da antas å ha større utgiftsbehov til blant annet barnehage. Tilsvarende har Karmøy relativt sett
færre eldre. Det reduserer vårt utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet, og
dermed trekkes Karmøy. Basistillegget er i praksis et tilskudd per kommune, og et kriterium som i
hovedsak slår positivt ut for ufrivillig små kommuner. Andre kriterier er tatt med etter statistiske
analyser av hva som påvirker utgiftsbehovet. For eksempel er færre innbyggere med høyere utdanning
statistisk assosiert med lavere etterspørsel etter barnehageplasser, mens færre ikke-gifte over 67 år
statistisk sett gir lavere behov for omsorgstjenester.
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Utgiftsutjevning 2019 Karmøy

Indeks Karmøy

Effekt (1000 kr)

0-1 år

0,89 %

108

2-5 år
6-15 år

12,58 %
12,33 %

39 000
71 701

16-22 år
23-66 år

6,99 %
-3,95 %

3 542
-9 020

67-79 år
80-89 år

-1,61 %
-2,83 %

-1 969
-4 765

over 90 år
Basistillegg

-17,65 %
-78,37 %

-14 965
-32 612

Sone
Nabo

-29,48 %
-22,18 %

-6 590
-4 959

Landbrukskriterium
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia

-32,01 %
-10,75 %

-1 417
-1 689

Flyktninger uten integreringstilskudd
Dødlighet
Barn 0-15 med enslige forsørgere
Lavinntekt
Uføre 18-49 år
Opphopningsindeks
Aleneboende 30 - 66 år
PU over 16 år
Ikke-gifte 67 år og over
Barn 1 år uten kontantstøtte

-58,08 %
-1,18 %
8,81 %
-26,55 %
28,38 %
-24,58 %
-23,89 %
10,59 %
-19,70 %
-11,25 %

-10 800
-1 184
3 528
-6 641
4 084
-5 168
-10 259
11 345
-19 708
-4 260

Innbyggere med høyere utdanning

-32,54 %

-13 542

Sum kostnadsindeks
Netto virkning statlige/private skoler

-16 241
-15 358

Sum utgiftsutjevning

-31 599

Skjønnsmidler er midler som årlig fordeles av fylkesmannen, og brukes til å kompensere kommuner for
lokale forhold som ikke blir fanget opp av utgiftsutjevningen. Dette er et årlig vedtak, og kan endre seg
fra år til år. Rådmannen legger i utgangspunktet til at denne videreføres.
Særskilte fordelinger m.v. gjelder frie midler som fordeles etter særskilte kriterier i inntektssystemet, og
ikke gjennom det ordinære innbyggertilskuddet. Dette gjelder i 2018 midler knyttet til helsestasjons- og
skolehelsetjeneste og frivilligsentraler. I beløpet i tabellen inngår også inntektsgarantiordningen
(INGAR). Dette er ordning som skal skjerme kommuner mot plutselig svikt i rammetilskuddet fra et år til
et annet. Denne er en slags forsikringsordning som blir finansiert ved at det trekkes et likt beløp per
innbygger i alle kommuner.
Inntektsutjevning (også kalt skatteutjevning) er en ordning for å delvis jevne ut forskjeller i kommunenes
skatteinntekter. Ordningen er illustrert under. Karmøy er en lavinntektskommune med skatteinntekter
under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Det budsjetteres derfor med 143,7 mill. kroner i
inntektsutjevning, i praksis overføring fra mer skattesterke kommuner. Mens skatteinntektene i 2017
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var på 83,3 prosent av landsgjennomsnittet, var skatteinntekter + netto skatteutjevning på 94,4 % av
landsgjennomsnittet.

Inntektsystemet har flere andre ordninger, men disse omfatter ikke Karmøy. Dette er for eksempel.

Eiendomsskatt
Det vises til omtale av endringer i reglene for eiendomsskatt under status og rammebetingelser.
Det foreslås ingen endringer i satser, bunnfradrag eller fritak i forhold til det som ble vedtatt for
skatteåret 2018. Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til anslagene for eiendomsskatt, da det fortsatt
gjenstår noe arbeid med klagebehandling og taksering. Et annet moment er usikkerhet om hvordan
retaksering av verk og bruk til næringseiendom etter nye regler i eiendomsskatteloven fra 2019 vil slå ut
på inntektene og hvor mye den statlige kompensasjonen vil dekke av inntektstapet.

Andre generelle statstilskudd
Posten består av rentekompensasjonsordninger og integreringstilskudd. Integreringstilskudd styres av
antall personer som kommunen har og skal bosette. Kommunen får tilskudd i de første fem årene når en
kommunen bosetter flyktninger. Bosettingsbehovet er fallende. Mens kommunen ble anmodet om å
bosette 70 personer i 2017 (pluss familiegjenforening), budsjetteres det i 2019 med et forventet
anmodningsvedtak på 30 personer. Anmodningsvedtaket (fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet)
for 2019 er ikke mottatt ved fremleggelsen av budsjettet, og er derfor usikkert. Det budsjetteres med
47,4 mill. kroner i integreringstilskudd i 2019. Med disse bosettingstallene fremover, vil
integreringstilskuddet falle kraftig gjennom perioden. Dette medfører også behov for reduksjoner i
driften på flyktningetjenesten og andre involverte tjenester. Tilsvarende vil dette får effekt på opplæring
i norsk- og samfunnskunnskap.
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Rente- og avdragskompensasjoner utgjør 6,9 mill. kroner. Dette gjelder 2,2 mill. kroner i
rentekompensasjon for skolebygg, og 4,7 mill. kroner i kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og
sykehjem (gjaldt omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter under Handlingsplan for eldreomsorger 19982003 og opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2004). Disse ordningene er avsluttet, og det gis ikke
tilsagn til nye investeringer.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Budsjett
2018

2019

-57 300
-13 500
46 890
87 640
63 730
0
63 730

-63 200
-17 300
47 500
87 700
54 700
0
54 700

Økonomiplan
2020
2021
-64 000
-17 300
60 632
93 600
72 932
0
72 932

-66 900
-17 300
73 246
99 800
88 846
0
88 846

2022
-67 200
-17 300
79 493
106 300
101 293
0
101 293

I økonomiplanen legges det grunn følgende utvikling i rentenivået, målt ved 3 mnds nibor-rente.
Anslagene for 2019-2021 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 6. september 2018.
Tabellen under viser prognose for renteutviklingen i 2019-budsjettet, sammenlignet med prognosen
som ble brukt i forbindelse med 2018-budsjettet. Som en ser av tabellen er rentekurven økt noe siden
forrige vedtatte økonomiplan.

Prognose i 2019-budsjett
Prognose i 2018-budsjett

2018
1,10 %
0,95 %

2019
1,40 %
1,15 %

2020
1,90 %
1,41 %

2021
2,40 %
1,63 %

2022
2,40 %

Finansinntekter
Karmøy kommunens finansinntekter kommer fra følgende kilder:





Renter og utbytte fra Haugland Kraft
Løpende likviditet på kommunens bankkonti.
Andre renteinntekter, i hovedsak renter på kommunens utlån (startlån).
Avkastning på overskuddslikviditet som er plassert i finansmarkedet.

Det budsjetteres med totalt 80,5 mill. kroner i finansinntekter (renteinntekter, utbytte og gevinst
finansielle instrumenter) i 2019. Dette er 9,7 mill. kroner høyere enn i budsjettet for 2018. Den største
komponenten i økningen er utbytte fra Haugaland Kraft.
Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark
Det budsjetteres i 2019 med 55,6 mill. kroner i utbytte fra Haugaland Kraft og renter på ansvarlig lån til
Haugaland Kraft. Det er tatt høyde for foreslått endring knyttet til Haugaland Næringspark, og beløpet
over er inkludert renter på ansvarlig lån i både Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark. Det
forventes ikke utbytte fra sistnevnte.
Forventet utbytte utgjør 51 mill. kroner. Dette er en økning på 6 mill. kroner sammenlignet med
budsjett 2018, og nær 7 mill. kroner høyere enn mottatt utbytte i 2018. Anslaget er basert på
forventninger til selskapets resultat i 2018 og utbyttepolitikk i henhold til Karmøy kommunens vedtatte
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eierstrategi for selskapet. Som eier forventer Karmøy et utbyttenivå som er 60 prosent av
gjennomsnittlig resultat etter skatt siste 3 år. Styret foreslår endelig utbytte til generalforsamlingen.
Forventede renter på ansvarlig lån utgjør 4,6 mill. kroner i 2019. Detter er 1,5 mill. kroner lavere enn i
budsjettet for 2018, og har sammenheng med forslag til omstrukturering av eierskapet i Haugaland
Næringspark.
Renteinntekter
Det budsjetteres i 2019 med en gjennomsnittlig likviditet på 775 mill. kroner. 540 mill. kroner av
likviditeten er plassert i markedet og er omtalt under "Gevinst finansielle instrumenter".
Det budsjetteres med 7,6 mill. kroner i renteinntekter i 2019. Av dette er 4,4 mill. kroner knyttet til
renter på bankinnskudd. Øvrige renteinntekter er i hovedsak renteinntekter fra utlån, det vil si
renteinntekter fra personer som har Startlån gjennom kommunen. Kommunens renteinntekter her må
ses i sammenheng med kommunens renteutgifter på lån tatt opp fra Husbanken til videre utlån.
Gevinst finansielle instrumenter
Karmøy kommune har god likviditet. En god del av av denne likviditeten er plassert i markedet, og er
underlagt kommunens vedtatte finansreglement. I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at porteføljen
ved inngangen til året vil være på 540 mill. kroner, og det legges til grunn en forventet avkastning på
17,3 mill. kroner (3,2 prosent). Forventet avkastning i økonomiplanen er basert på prognoser for
rentenivået i årene fremover, og en antatt meravkastning blant annet som følge av at en del av
porteføljen er plassert i fond med høyere risiko og høyere forventet avkastning.
Dette er usikre inntekter. Finansinntektene er usikre inntekter. Særlig vil kommunens eksponering mot
aksjemarkedet medføre en risiko for svingninger i inntektene. Karmøy kommune etablerte i 2012 et
bufferfond for å håndtere slike svingninger. I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2017 ble det
vedtatt å øke dette fondet, slik at det nå står 20 mill. kroner, eller knappe 4 prosent av
forvaltningskapitalen. Fondet er tenkt at skulle kunne dekke opp det finansielle budsjettavviket ved
negativ avkastning, og på den måten skjerme den løpende driften fra moderate svingninger i
finansmarkedet.

Finansutgifter
Karmøy kommune har de siste årene hatt et etterslep i investeringsprosjektene, og hadde ved
inngangen til 2018 betydelig ubrukte lånemidler. Som en konsekvens av dette er det i 2018 ikke foretatt
nytt låneopptak, da ubrukte lånemidler har kunnet dekke årets bruk av lån til investeringer. Samtidig har
kommunen nedbetalt gjeld i form av avdrag. Kommunens brutto lånegjeld er derfor redusert i løpet av
2018. Dette gir en positiv konsekvens i 2019-budsjettet fordi det utsetter en del utgifter til senere
budsjettår når investeringene som allerede er vedtatt vil bli gjennomført og skal finansieres.
Kommunens netto lånegjeld (brutto lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler) har imidlertid økt og lavere
renteutgifter i 2018/19 må derfor ses i sammenheng med at likviditeten til kommunen er mindre enn
den ellers ville vært, slik at renteinntektene der ellers ville vært høyere.
Renteutgifter
Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2018 vil være i overkant av 2,1 mrd. kroner. Det budsjetteres
med et netto låneopptak (dvs. låneopptak fratrukket budsjetterte avdrag) på 264 mill. kroner i 2019.
Tabellen under viser prognose for lånegjeld ved utgangen av årene i økonomiplanperioden, samt
prognose for gjennomsnittlig lånerente i låneporteføljen og samlede renteutgifter inklusive
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omkostninger i perioden. Til sammenligning var gjennomsnittsrenten i porteføljen knappe 1,9 prosent
høsten 2018.
Långjeld per 31.12.
2018
2019
2020
2021
2022

Anslag lånegjeld
2 108 000 000
2 402 000 000
2 648 000 000
2 736 000 000
2 760 000 000

Gj.snitt rente

Renteutgifter

2,05 %
2,35 %
2,67 %
2,84 %

47 500 000
60 600 000
73 200 000
79 400 000

Renteutgiftene i 2019 øker lite sammenlignet med 2018. Det skyldes delvis at rentenivået i porteføljen
ikke forventes å endre seg veldig mye, men mest at låneopptaket i 2018 er forskjøvet ut i tid på grunn av
etterslep i investeringsprosjektene. Fra 2019 og utover i økonomiplanperioden vil det imidlertid bli en
kraftig økning.
Økningen skyldes både at lånegjelden forventes å øke med 31 prosent fra 31.12.18 til 31.12.2022 - og at
rentenivået vil stige fra ca. 1,9 prosent i dag til en prognose på 2,8 prosent i 2022.
Fra 2019 til 2022 budsjetteres det med at renteutgiftene vil øke med 31,9 mill. kroner. Av dette er 21,4
mill. kroner knyttet til høyere gjennomsnittlig rente i låneporteføljen, og 10,5 mill. kroner er knyttet til
økt gjeldsnivå. Økt gjeldsnivå bidrar i tillegg til høyere avdragsutgifter, som øker med 16 mill. kroner fra
forslag til budsjett 2019 til økonomiplan 2022.
Avdrag på lån
Avdrag på lån (eksl. startlån) beregnet ut fra brutto lånegjeld per 1.1.19, samt forventet låneopptak i
2019 og en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år, utgjør 84,7 mill. kroner. På grunn av ovennevnte
forhold er brutto lånegjeld per 1.1.19 lavere enn per 1.1.18. Samtidig forventes det et høyt låneopptak i
2019, noe som vil gi en vesentlig økning i avdragene fra 2019. På den bakgrunn mener rådmannen det er
lite hensiktsmessig å budsjettere med lavere avdrag i 2019 enn i 2018, og foreslår å opprettholde
avdragene omtrent på samme nivå som i 2018. Det budsjetteres derfor med 87,7 mill. kroner i avdrag i
2019. Avdragsutgiftene forventes å stige markant gjennom økonomiplanperioden.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Netto avsetninger
Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

Budsjett
2018

2019

0
-612
-612

0
-1 925
-1 925
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2020
2021
0
-5 996
-5 996

0
768
768

2022
0
-7 547
-7 547
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Til disposisjon for tjenesteområdene
Beløp i 1000

Oppsummering sentrale poster
Frie disponible inntekter
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger
Overført til investering

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling
tjenesteområdene
Sum fordelt tjenesteområdene

Budsjett
2018

2019

Økonomiplan
2020
2021

2022

-2 357 564 -2 440 200 -2 444 100 -2 460 400 -2 478 300
63 730
54 700
72 932
88 846
101 293
0
0
0
0
0
41 430
55 260
59 500
54 000
62 200

-2 252 404 -2 330 240 -2 311 668 -2 317 554 -2 314 807
2 252 404 2 330 240 2 311 668 2 317 554 2 314 807

Merforbruk/mindreforbruk

0

0

0

0

0

Karmøy kommunestyre vedtok 18. juni finansielle måltall for Karmøy kommune. Måltall 1 er at netto
driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat innebærer at kommunen skal overføre driftsmidler til å delfinansiere investeringer
samt netto avsette midler til fond tilsvarende minst 1,75 prosent av driftsomsetningen. Dette måltallet
tilsvarer den generelle anbefalingen teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren bruker som
hovedindikator på den økonomiske balansen i kommunene.
Karmøy kommunes vedtatte budsjett for 2018 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 1,39 prosent,
dvs. en del under måltallet. Rådmannen foreslår derfor i budsjett- og økonomiplan å øke overføring fra
drift til investering for å kunne budsjettere med om lag 1,75 prosent i netto driftsresultat i form av
overføringer fra drift til investering.
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Disponering av driftsrammen
Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Beløp i mill. kr
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Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier

2019

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år

2 252 404
62 509
-1 377
3 589
-1 472

Lønns- og prisvekst
Pensjonsendringer
Helårseffekter av vedtak
Tidsavgrenset bevilgning

Tekniske justeringer
Konsekvensjustert ramme

Økonomiplan
2020
2021
2 252 404
62 509
3 623
6 602
-1 772

2 252 404
62 509
8 623
6 652
-1 772

2022
2 252 404
62 509
13 623
6 702
-1 772

63 249
70 962
76 012
81 062
2 315 653 2 323 366 2 328 416 2 333 466

Nye tiltak
Innsparing

45 869
-31 282

Nye tiltak
Ramme 2019-2022

46 831
-58 529

60 859
-71 721

58 051
-76 710

14 587
-11 698
-10 862
-18 659
2 330 240 2 311 668 2 317 554 2 314 807

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet
Beløp i 1000

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tjenesteområde
Administrasjon
Barnehage
Skole
Kultur
Idrett
Livssyn
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Forvaltning
Nærmiljø
Bolig
Næring
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
VAR
Økonomi

Sum netto driftsutgifter

Vedtatt
budsjett 2018
146 832
375 332
620 620
49 476
22 572
27 432
99 386
766 283
113 085
89 412
12 507
26 431
-2 736
11 580
31 201
39 583
-18 444
-158 148

Prisjustering
og diverse
endringer
-3 933
10 306
25 559
1 128
-715
274
8 193
12 754
4 790
5 616
-470
2 292
11
-35
1 289
-930
-1 019
-1 861

2 252 404

63 249

Innsparing
-85
-15 376
-3 662
-32
-207
0
-476
-3 150
-7 053
-778
-141
-10
-251
-4
-11
-33
-13
0

Nye tiltak og
realendringer
budsjett
8 402
300
2 877
944
-3
0
2 053
27 562
189
155
1 350
517
584
1 458
831
4 006
-5 555
200

Årsbudsjett
2019
151 216
370 562
645 394
51 516
21 647
27 706
109 156
803 449
111 011
94 405
13 246
29 230
-2 392
12 999
33 310
42 626
-25 031
-159 809

Realendring i
%
5,7 %
0,1 %
0,5 %
1,9 %
0,0 %
0,0 %
2,1 %
3,6 %
0,2 %
0,2 %
10,8 %
2,0 %
-21,3 %
12,6 %
2,7 %
10,1 %
30,1 %
-0,1 %

-31 282

45 869

2 330 240

2,0 %
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Kommunens tjenesteområder
Administrasjon
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
146 832 146 832 146 832 146 832

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Kostra-korrigeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tidsavgrenset bevilgning
KST Utredning omsorgshotell
Nettsideprosjektet
Kirkelig dialogsenter
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer
Sentrale poster
Sum Sentrale poster

Konsekvensjustert ramme

76
2 883
-5 438
-1 132
0

76
2 883
-5 438
-1 132
50

76
2 883
-5 438
-1 132
50

76
2 883
-5 438
-1 132
50

-200
-90
-32
-322
-3 933

-200
-90
-32
-322
-3 883

-200
-90
-32
-322
-3 883

-200
-90
-32
-322
-3 883

0

0

0

0

142 899 142 949 142 949 142 949

Nye tiltak
Digitalisering / lisenser
Juridiske kostnader eiendomsskatt
Valg
Tiltak innkjøpskontoret
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Takseringsutgifter eiendomsskatt
Informasjonsarbeid
Overføring av midler mellom kostra - personalstilling
IKT-samarbeid på Haugalandet
Personvernombud
Verneombud økes til 100 % stilling
Skadedyrbekjempelse
Økte strømutgifter
Ny skole Eide/Stokkastrand
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg
Ny idrettshall Vormedal
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Fordeling sykelønnsrefusjon
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

2 400
1 500
1 270
1 017
627
400
280
244
200
139
125
100
100
0
0
0
8 402

4 400
0
0
1 017
627
400
280
244
200
139
125
100
100
0
25
0
7 657

6 400
0
1 270
1 017
627
400
280
244
200
139
125
100
100
21
25
25
10 973

6 400
0
0
1 017
627
400
280
244
200
139
125
100
100
50
25
25
9 732

-54
-31
-85
8 317

-54
-31
-85
7 572

-54
-31
-85
10 888

-54
-31
-85
9 647

151 216 150 521 153 837 152 596

Sammendrag budsjett
Administrasjonen vil i planperioden jobbe videre med oppfølging av kommunens målkart. Flere områder
står sentralt fremover, herunder:
Kommunikasjon og informasjon blir hele tiden en viktigere faktor for kommunen; både internt og
eksternt. Rådmannen ønsker i 2019 å ha fokus på dette feltet. Kommunens nye nettsider skal gjøre det
enklere å finne fram, og søkemulighetene blir adskillig forbedret. Digitale skjemaer på nettsidene skal
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være enkle å forholde seg til for publikum, og opplevelsen av å nå kommunene skal oppleves som
enklere.
I budsjettet er det satt av midler som skal nyttes for å bedre kommunikasjonsarbeidet, og rådmannen
ønsker å ha dette feltet som en av sine prioriterte satsninger.
Digitaliseringsarbeidet pågår for fullt, og er omtalt på flere steder i budsjettet.
Personvernforordningen (GDPR): Mengden av personopplysninger øker hele tiden, og kravene til å ha
kontroll med disse er styrket. For å beskytte innbyggers og ansattes har EU innført en ny lovgivning
(Personvernforordningen — GDPR). Den påvirker alle virksomheter som behandler personopplysninger.
Personopplysninger gjør det mulig å identifisere en person direkte eller indirekte, og kommunen plikter
å ha kontroll på både opplysningene og hvor de er lagret.
Den nye loven krever at kommunen skal ha et personvernombud (PVO). Hovedoppgaven til PVO er å
informere og gi råd om de forpliktelsene kommunen. Karmøy og Haugesund samarbeider om dette, og
har felles personvernombud. Ombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og
andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne
retningslinjer for personvern.
Lovverket og ordningen for kommunen er ny, og kommunen må finne praktiske løsninger for hvordan
ordningen skal fungere samt takle eventuelle forespørsler. 2019 brukes som et år for å få mer konkret
oversikt over hva det i praksis vil si for kommunen.
I september 2019 gjennomføres kommune- og fylkestingsvalget. Gjennomføring av valg, og i
særdeleshet kommune- og fylkestingsvalg, er krevende. Det setter store krav til samarbeid, opplæring
og nøyaktighet. Administrasjonen omprioriterer i valgperioden ressurser for å løse oppgaven.
Erfaringene fra de siste valgene er at det bør brukes ressurser i forkant for å gi innbyggerne flere
muligheter til forhåndsstemming. I budsjettet settes det i 2019 av midler til å møte den totale
utfordringen med tanke på valget.
Det skal utarbeides ny kommuneplan i forbindelse med ny kommunestyreperiode. I 2019 vil det særlig
fokuseres på kommuneplanens samfunnsdel. Erfaringsmessig har interessen i størst grad vært knyttet
til arealdelen, og for lite på samfunnsdelen. Samfunnsdelen er ment å gi en oversikt over de
overordnede føringer kommunen skal se til innen en kommunestyreperiode. I forbindelse med arbeidet
involveres administrasjon, politikere og innbyggere.
I økonomiplanen er det planlagt store investeringer på Kolnes i årene fremover. Utbyggere ønsker å
komme i gang så fort råd er, og Haugesund og Tysvær har noe av de samme intensjonene. Det er ikke
sannsynlig at alle disse områdene kan byggemodnes samtidig, og rådmannen ønsker at arbeidet i
Karmøy skal forseres. For å klargjøre for denne store utbyggingen må Eikjevegen rustes opp. Dette vil
kreve store investeringer, og hele prosjektet må bli et spleiselag med de involverte parter. Kommunen, i
samarbeid med øvrige interessenter, er i gang med å se på løsninger. Det settes av midler i budsjett og
økonomiplan for å realisere prosjektet.
Eiendomsforvaltning - vedlikehold
Karmøy kommune eier over 300 bygg, med et samlet areal på rundt 216 000 kvadratmeter bruksareal.
Kommunesektoren har utfordringer med vedlikeholdsetterslep. Det er også tilfellet i Karmøy kommune,
innenfor flere sektorer, selv om Kostra-tall viser at Karmøy har brukt mer på vedlikehold enn
sammenlignbare kommuner over tid.
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Det ble i 2016 gjennomført en tilstandsvurdering av kommunens formålsbygg og boliger. Teknisk
oppgraderingsbehov for bygningsmassen de neste 10 årene er beregnet til 1100 mill. kroner. Nær
halvparten av dette er knyttet til skolebygg, men også kultur- og idrettsbygg, sykehjem og kommunale
boliger utgjør store beløp. I hovedplan veg ble det beregnet at det per 2015 var et estimert etterslep på
89 mill. kroner i den sektoren. I tillegg har Karmøy kirkelig fellesråd, med støtte fra kommunen, anslått
et behov for vedlikehold og rehabilitering på kirkebyggene på 53 mill. kroner de neste 10 årene.
Det er lagt inn en styrking av vedlikeholdet med totalt 1 mill. kroner i budsjettet for 2019. Dette er
videreført i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019. Dette er spesielt prioritert mot kulturbygg og
tekniske bygg, hvor behovene er vurdert størst i forhold til de vedlikeholdsbudsjettene som har vært. I
tillegg er det satt av noe midler til økt veivedlikehold. Det vises til egne tiltak på dette.
Den statlige tiltakspakken 2016 og 2017 har hjulpet i forhold til å kunne gjennomføre større
vedlikeholdsprosjekter som det ikke har vært rom for å gjennomføre innenfor ordinære drifts- og
vedlikeholdsbudsjett. Tiltak som vil gi en energigevinst for kommunen er blitt prioritert. I tillegg
gjennomfører Karmøy kommune store investeringer i blant annet nye skoler og sykehjem. Ferdigstillelse
av disse byggene vil redusere vedlikeholdsetterslepet betraktelig såfremt de byggene som blir erstattet
blir faset ut.
Karmøy kommune skal ha friske, gode formålsbygg som oppleves gode å bruke for Karmøy kommune sin
befolkning. Vedlikeholdstiltak som omfatter personsikkerhet og inneklima blir derfor prioritert. Det er
en utfordring at mer kompliserte og omfattende tekniske løsninger gjør at kostnader til service og
kontroll på tekniske installasjoner tar en økende del av vedlikeholdsbudsjettene.
Fokus på energibruk
FNs klimapanel slår fast at det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Siden
førindustriell tid er verden blitt om lag 0,8 grader varmere. Oppvarmingen ventes å fortsette utover i
dette århundret og medfører økt risiko for ekstremvær, mer nedbør og havforsuring. Klimaendringer har
alvorlige konsekvenser og utslippene av klimagasser må reduseres.
I Norge er vi heldige som har en energiforsyning som har svært lave klimautslipp. Det forutsetter
imidlertid at vi anvender energiforsyning basert på vannkraft og ikke importerer energi. I perioden
01.01.2017 til 31.08.2018 importerte Statnett rundt 1/3 av sitt totale energibehov fra andre land, noe
som vil si at 1/3 av energien vi anvender kommer fra kilder som er mindre miljøvennlige enn vannkraft
(kullkraft etc.). Dette har uheldige konsekvenser for både miljø og økonomi, da importert kraft er dyrere
enn den kraften vi eksporterer.
Karmøy kommune har alltid hatt et fokus på energi effektiv drift. Ved å iverksette tiltak som reduserer
kommunens energiforbruk vil vi bidra til å gjøre norskprodusert klimavennlig energi tilgjengelig for
andre, samt ivareta kommunens overordnede mål med hensyn til det å ha god økonomisk styring og
riktig prioritering. Gjennom målrettet arbeid med energieffektivisering siden 2012 har Karmøy
kommune redusert energiforbruket på kommunen sine skolebygg med rundt 1,5 GWh årlig. Dette er
oppnådd som følge av bygningsmessige oppgraderinger og bedre energiøkonomisk drift.
Dette betyr ikke at vi på nåværende tidspunkt kan si at Karmøy kommune vil få et mindre energibehov i
tiden fremover, blant annet fordi kommunen tar i bruk stadig mer arealer. Det mest realistiske arbeidet
for å redusere energiforbruket på kort sikt blir dermed å drive opplæring og holdningsskapende arbeid
for å få brukerne av byggene til å bruke mindre energi til oppvarming og tenke miljø. Som et ledd i dette
arbeidet vil kommunens byggdriftere i løpet av høsten 2018 få kurs og opplæring i energiøkonomisk
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drift av tekniske anlegg og bygg. Kommunen vil også tilstrebe å selge utfasede bygg så snart det ikke
foreligger behov for dem slik at man unngår å bruke energi på disse byggene.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Brutto driftsutgifter til
funksjon 120 Administrasjon, i
kr. pr. innb(B)
Lønnsutgifter til
administrasjon og styring i kr.
pr. innb(B)
Netto dr.utg. pr. innb. 100
Politisk styring (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 110
Kontroll og revisjon (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 120
Administrasjon (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 121
Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 130
Administrasjonslokaler (B)
Netto driftsutgifter til
administrasjon og styring i kr.
pr. innb(B)

2 793

3 015 2 432

3 110

2 758

3 069

3 657

3 870

3 260

1 924

2 068 1 891

1 914

1 936

2 020

2 660

2 852

2 401

143

166

396

304

282

210

386

404

296

27

32

63

96

35

56

99

102

63

2 814 2 209

2 836

2 102

994

3 129

3 286

2 743

2 688
87

112

370

373

66

152

279

271

280

127

38

176

361

546

380

350

368

367

3 162 3 212

3 969

3 032

1 793

4 242

4 432

3 748

3 072

Ressursbruk: Karmøy hadde også i 2017 lavere utgifter til administrasjon og styring enn gjennomsnittet i
sammenlignbare kommuner (K13). Dette gjelder både innen politisk styring og kontroll, administrasjon,
eiendomsforvaltning - og spesielt innenfor administrasjonslokaler. Lønnsutgiftene til administrasjon,
målt per innbygger, var 14 prosent lavere enn i sammenlignbare kommuner.

Mål
Overordnet mål
Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Bygge
inspirerende
lederskap
Være heldigital
innen 2020

Indikator/målemetode
Sykefravær

Siste måling
6,8 %

Forventet 2018
7,2 %

Mål 2019
7,0 %

0

50

alle

90,0 %

95,0 %

Antall
personalmeldinger i
elektronisk format
Fibernett til
kommunale bygg
Microsoft Office 365
kontorstøtte for alle
ansatte

Virkemiddel for å nå mål
Sykefravær
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Arbeidet med å redusere sykefraværet og utvikle en nærværskultur i Karmøy kommune fortsetter i
2019. Karmøy kommune har som mål å utvikle arbeidsplasser preget av mestring og motivasjon og
støttende lederskap. En sterk nærværskultur er en drivkraft for å oppnå dette og en forutsetning for at
vi møter behovene for kvalitet i tjenestene.
I 2018 var fokus å utvikle et felles rammeverk for sykefraværet hvor prosedyrer og retningslinjer
reflekterte behovet i hele organisasjonen. En arbeidsgruppe tok utgangpunkt i de erfaringene som var
høstet i nærværsprosjektet i helse og omsorgsetaten. Det nye rammeverket ble kalt Karmøymodellen
for forebygging og oppfølging av sykefravær. Navnet markerte at modellen skal eies av hele
organisasjonen. Målet er en ensartet og effektiv oppfølging av ansatte som er sykemeldt eller står i fare
for å bli sykemeldt.
I 2019 vil organisasjonen ha fokus på gi kompetanseløft til ledere og personalmedarbeidere slik at de
kan ta i bruk Karmøymodellen. Godt kjennskap til modellen og prosedyrene vil gi lederne trygghet i
oppfølging av ansatte. Det tar tid å utvikle en sterk nærværskultur og det handler om å bygge relasjoner
og tillit mellom ledere og ansatte. Nærvær vil være et sentralt tema på felles møtearenaer som
personalmøter og etatens samlinger. Samarbeidsavtalen mellom BHT og rådmannen være et viktig
redskap for å sikre forankring til mål og ansvarliggjøring
Være heldigital innen 2020 - personalmeldinger fra papir til elektronisk form
Målet er å gå fra 0 til 100 prosent av meldinger i elektronisk format. IT-system er anskaffet. Det er
følgende framdriftsplan:




Innen 31.12.18 skal det ha vært oppstart av modul for personalmelding. Arbeidsgruppen
viderefører arbeidet sitt, og i løpet av høsten omprioriteres det ressurser slik at det vil være en
person som får hovedansvar for digitalisering av personalområdet. Minst 50 personalmeldinger
skal være utført digital innen 31.12.18.
Innen 30.6.19 skal det gis opplæring og support, slik at alle ledere og saksbehandlere har
kompetanse til å ta i bruk elektronisk personalmeldinger. Innen 30.6.19 skal alle
personalmeldinger leveres digitalt.

Fibernett til kommunale bygg
Kommunen har som mål å etablere fibernett i alle kommunale bygg der behovet tilsier det.
Handling 1) Etablering av egen fiber til følgende lokasjoner innen utgangen av 2019:








Borgaredalen avfallsanlegg (erstatning av radio link).
Kolnes barnehage.
Tuastad teknisk driftsavdeling.
Vea Barnehage.
Vormedal barnehage avdeling sør.
Driftsavdelingen Åkra, nybygg (fiber fra ny Åkra hall).
Kirkevergen Torvastad (kirkevergen har mulighet til egen fiber ved kobling til nærmeste
kommunale punkt som er ved gamle Håland skole).
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Handling 2) Overgang fra leid fiber til egen fiber på strekningen Håvik - Bø.
Andre aktuelle lokasjoner som vurderes etter behov, både med mulighet for overgang fra leid til egen
fiber og oppgradering fra kobberkabel til egen fiber. Det planlegges overgang fra leid til egen fiber i
forbindelse med ny omkjøringsveg på strekning Vea krysset - Åkra - Ådland.
Microsoft Office 365 kontorstøtte for alle ansatte
Kommunen har som mål at samtlige av kommunens ansatte skal ta i bruk Microsoft Office 365
kontorstøttesystem i løpet av 2019. Dette omfatter blant annet Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Microsoft Planner, Skype med flere. Ikke alle ansatte i kommunen har behov for alle disse systemene,
men alle skal ha tilgang til nytt e-postsystem Microsoft Outlook.

Tidsavgrenset bevilgning

KST Utredning omsorgshotell
Kommunestyret vedtok i 2018-budsjettet 0,2 mill. kroner til utredning omsorgshotell. Dette var en
engangsbevilgning, og rammen reduseres derfor tilsvarende i budsjettet for 2019.
Nettsideprosjektet
Det har i tidligere budsjetter vært vedtatt ekstra bevilgninger til utvikling av nye nettsider for Karmøy
kommune. De nye nettsidene lanseres på slutten av 2018. Utviklingsmidlene tas derfor ut. Se også eget
tiltak for økte driftsutgifter til de nye nettsidene.
Kirkelig dialogsenter
Kommunestyret vedtok et tilskudd til Kirkelig Dialogsenter Stavanger i 2018. Dette ble lagt inn som et
engangstiltak, og tas ut av budsjettet i 2019, i tråd med vedtatt økonomiplan 2018-2021.
For mer informasjon om dette, vises det til søknaden formannskapet behandlet 29. mai 2017.

Nye tiltak

Digitalisering / lisenser
Bruk av digitale løsninger øker i omfang, både ved at anvendelsesområdene blir flere og funksjonaliteten
mer omfattende. Skybaserte tjenester har i løpet av de siste årene blitt et reelt alternativ når man skal
velge programvarer. Der det er aktuelt å bruke skyløsninger kan det ha store fordeler i form av bl.a.
lavere investeringskostnader, skalering, fleksibilitet, oppdateringer osv. men det betyr også økte
driftsutgifter.
Avsatte midler til digitalisering går til å drifte løsninger som skal gjøre Karmøy kommune til en mer
digital og smart kommune. Digitaliseringsarbeidet skal bidra til å gi innbyggere et digitalt førstevalg med
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smarte løsninger, digital kommunikasjon og selvbetjening. Dette vil innebære økt bruk av eksisterende
systemer, blant annet med nye integrasjoner som effektiviserer arbeid, redusere manuelt arbeid og
dermed reduserer faren for feil.
Arbeidsverktøy, systemer og programmer blir mer moderne og det må sørges for at vi får mest mulig
verdi ut av disse med riktig bruk, implementering og opplæring.
På kommunens nye nettsider (lansert ved årsskifte 2018/2019) blir det digitale komponenter som vil
forenkle innbyggernes kontakt med kommunen. Blant disse skal kommunens skjemaer bli digitale og lett
tilgjengelige, vi tester ut chatbot teknologi og etter hvert vil innbyggere enkelt finne frem til sine
anliggender med kommunen via «Min Side» løsning.
Karmøy kommune vil ta i bruk nasjonale fellesløsninger innen digitalisering (hvor det er aktuelt), etter
hvert som disse utvikles og lanseres. Med å bygge videre på igangsatte prosjekter innen blant annet
sensorteknologi, vil Karmøy kommune bevege seg i retning av å bli en smart kommune, en kommune
som tar i bruk ny teknologi for å gjøre den til et bedre sted å leve, bo og arbeide i.
Juridiske kostnader eiendomsskatt
Kommunen har den siste tiden hatt betydelige advokatutgifter knyttet til to større rettssaker på
eiendomsskattefeltet, noe som blant annet er omtalt i budsjettoppfølgingen i 2018. Nå er ett av
søksmålene hevet, og den andre rettsaken er utsatt til 2019. En forventer derfor at posten for
advokatutgifter år 2019 blir lavere enn tidligere år, og rådmannen foreslår at det settes av 1,5 mill.
kroner til dette i 2019. Beløpet er usikkert. Det er ikke avgjort hvorvidt kommunen får eller må dekke
saksomkostninger i disse sakene.
Som følge av retaksering av alle verk og bruk i kommunen, på grunn av endringer i eiendomsskatteloven
fra 2019, er det også en mulighet for at det vil komme en del nye klager og saker som kan føre til behov
for juridisk bistand.
Valg
Det budsjetteres med kostnader til valg i 2019 og 2021. Forslaget er 0,1 mill. kroner høyere enn i sist
vedtatte økonomiplan.
Forberedelse og gjennomføring av valg medfører kostnader både knyttet til ressursbruk og utstyr.
Administrering av valg er en stor og krevende oppgave hvor en til enhver tid må følge lovbestemte
ufravikelige frister. Valget er ressurskrevende og det ble ved evaluering etter stortingsvalget 2017
anbefalt å tillegge valgansvaret til en egen prosjektlederstilling. Det er i tillegg meldt inn behov for
tilleggsutstyr/oppgradering av ved valg 2019, herunder blant annet kø-ordnere, skiltholdere og laptoper.
Det er flere avlukker som må oppgraderes av hensyn til universell utforming. Et kommunevalg medfører
også større kostnader enn et stortingsvalg med hensyn til blant annet scanning, overtid, materiell etc, i
tillegg til at kretsene har meldt tilbake at det er behov for å øke godtgjørelsen.
Valgdeltakelsen i Karmøy var i 2017 på 76,51 pst, noe som er lavere enn deltakelsen for hele landet. Ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var valgdeltakelsen enda lavere. Karmøy kommune har
derfor en viktig oppgave med å prøve å øke valgdeltakelsen i kommunen. Det er flere
kostnadskrevende tiltak som kan gjennomføres for å prøve å øke deltakelsen, herunder å legge opp til
en lang periode med forhåndsstemming.
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Valggjennomføringen er en lovpålagt oppgave kommunen skal utføre, og kostnader knyttet til
forberedelse og gjennomføring må derfor prioriteres.
Tiltak innkjøpskontoret
Det ble i 2017 gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til "Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk,
rutiner og kompetanse". Etter at revisjonsrapporten var levert vedtok kommunestyret den 23.10.2017 at
rapporten skulle oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens anbefalinger. De tre
anbefalingene var knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og å avbøte risiko med en
desentralisert innkjøpsfunksjon.
Kommunestyret tok rådmannens tilbakemelding til etterretning i møte den 24.09.2018. Som en
konsekvens av dette foreslår rådmannen å styrke innkjøpskontoret med økte ressurser fra 2019.
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten
I etterkant av omorganisering innen Oppvekst- og kulturetaten har en funnet grunnlag for å gjøre
mindre korrigeringer med hensyn til enkelte funksjoner slik at etablert praksis er i tråd med KOSTRA.
Dette berører budsjett knyttet til ansatte som i dag arbeider med overordnede administrative oppgaver
på tvers av sektorer, eksempelvis juridisk rådgiving og systemansvarlige, hvor lønnsmidler og tilhørighet
tidligere var knyttet opp mot enkeltsektorer (barnehage og skole).
Takseringsutgifter eiendomsskatt
Det gjennomføres årlig løpende taksering av nye og endrede skatteobjekter i kommunen. I tråd med
kommunens eiendomsskattevedtekter, skal eiendomsskattekontoret engasjere befaringsmenn til å
utarbeide forslag til takster for sakkynding takstnemnd. Dette er gjerne eksterne takseringsfirmaer. På
bakgrunn av erfaringer med kostnadene til dette, og det gjenstår arbeid med å få taksert grunneiendom
og andre typer eiendommer i kommunen, foreslås det en økning på 0,4 mill. kroner.
Informasjonsarbeid
Rådmannen ønsker å styrke og forbedre kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Dagens
samfunn stiller andre krav enn gårsdagen på dette området, og nye nettsider og fokus på digitalisering
gir en mulighet til å se også på kvaliteten av innholdet som produseres. Det foreslås derfor en styrking
av innsatsen på dette området.
En del av styrkingen er knyttet til kostnader ved å tilby nye tjenester gjennom kommunens nettsider.
Blant annet medfører bruk av digitale skjemaløsninger på nettsiden økte kostnader i form av
lisenskostnader.

Overføring av midler mellom kostra - personalstilling
I etterkant av tidligere vedtatte endringer i arbeidsoppgaver innenfor teknisk etat er det gjort nye
vurderinger av hvor disse oppgavene skal høre hjemme i Kostra-kontoplanen. Som en følge av dette
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foreslås det å justere ned rammen for tjenesteområde bolig og en tilsvarende økning i tjenesteområde
administrasjon.
IKT-samarbeid på Haugalandet
Kommunene står foran store omstillinger. For å dekke brukernes behov må kommunene i større grad
fokusere på digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling. Et tettere samarbeid mellom kommunene vil
styrke kompetansen og sikre god kvalitet og god tilgjengelighet på IKT tjenester. Rådmennene i
kommunene på Haugalandet har satt ned en prosjektgruppe for å utrede mulighetene for en felles IKTenhet. IKT-lederne i kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio inngår i prosjektgruppen som
ledes av Karmøy kommune. De øvrige kommunene bidrar i prosjektet etter behov. Rapporten skal
foreligge våren 2019 og skal blant annet beskrive anbefalt organisasjonsform, styringsmodell og
detaljert plan for etablering av et formelt samarbeid. Det vil bli utarbeidet egen sak til kommunestyrene
i den enkelte kommune for etablering av felles IKT-enhet med bakgrunn i rapporten.
I 2018 ble det foretatt kartlegging av eksisterende systemer, infrastruktur og kompetanse i kommunene
på Haugalandet i samarbeid med IKT Nordhordland. Deler av rapporten blir brukt som grunnlag for
videre arbeid.
Prosjektet startet i 2018 og ble da finansiert gjennom rådmannens prosjektpott, mens det i
økonomiplanen fra og med 2019 ble satt av 400 000 kroner til dette arbeidet.
(0,2 mill. kroner brukt av rådmannens prosjektpott, tilbakeføres til prosjektpotten i 2019).
Personvernombud
Etter de nye personvernreglene, kjent som GDPR, er kommunene pålagt å utnevne et
personvernombud. Personvernombudet skal påse av Karmøy kommune, på en uavhengig måte,
overholder kravene i personopplysningsloven. Karmøy kommune er alltid behandlingsansvarlig for
personopplysninger som vi selv samler inn og håndterer, selv om noe av arbeidet gjøres av andre
(databehandlere). Karmøy kommune har dermed et ansvar for at reglene om personopplysninger
overholdes og hvor personvernombudet vil bistå oss i det arbeidet. Personvernombudet vil dermed
både være en rådgivende funksjon for organisasjonen, samt en kontrollerende funksjon for å sikre at
Karmøy komme overholder regelverket, herunder fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og
opplæring av personellet som behandler personopplysninger.
Personvernombudet er ansatt gjennom en samarbeidsavtale med Haugesund kommune, og er tilsatt i
en 15 % stilling
Verneombud økes til 100 % stilling
Hovedverneombudet har den siste tiden vært frikjøpt i 80 % stilling i Karmøy kommune. Karmøy er en
stor arbeidsgiver og hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet.
Rådmannen ser derfor behovet for å øke frikjøpsressursen til 100 %.

Skadedyrbekjempelse
Rådmannen foreslås at det legges inn 100 000 kroner i økt ramme til skadedyrbekjempelse.

Side 72 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
Kommunen som eier av bygg er forpliktet til å gjøre tiltak som forhindrer skadedyr. Kommunen vil ha
kostnader knyttet til forebygging, kartlegging og sanering. Dette gjelder særlig rotter, men også andre
skadedyr. Det er oppdaget skjeggkre ved Mykje skole, hvor det vil påløpe kostnader til sanering. Det er
grunn til å forvente at dette også kan gjelder andre kommunale bygg, og at problemet vil være økende
fremover.
Tidligere har kommunen selv kunne kjøpe inn og legge ut rottegift. Etter ny forskrift er det kun
skadedyrfirma som har anledning til å legge ut gift. Kommunen er i gang med å anskaffe en ny
rammeavtale med skadedyrfirma.
Rådmannen ønsker å supplere dagens drifts- og vedlikeholdsbudsjetter med ytterligere midler til
bekjempelse av skadedyr.
Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.
Økt vedlikehold
Det er et større vedlikeholdsetterslep på kultur- og samferdselsbygg enn på de fleste andre formålsbygg,
ergo foreslås det å øke vedlikeholdspostene på slike bygg med 650.000 i 2019. Tiltaket vil bidra til å
redusere vedlikeholdsetterslepet og øke handlingsrommet for å utføre nødvendige utbedringer av
denne bygningsmassen.
Det foreslås styrking av vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veger. Dette finansieres med 350 000 kr
friske midler og gjennom omdisponering av midler. I all hovedsak var disse tidligere budsjettert for
strøm for gatelys. Disse kan frigjøres på grunn av redusert ansvar for antall gatelys og redusert forbruk
til moderne armaturer. Vedlikeholdsbudsjettet ligger langt under behovet dokumentert i Hovedplan
veg. Med en styrking av denne posten vil etterslepet øker noe mindre.
Tiltaket er fordeling av tiltak i vedtatt økonomiplan 2018-2021.
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Innsparing
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp

Ferdig
år

Økonomiplan

Sum øvrige år (10)

Ørem. Netto
fin. prosjekt Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
utgift 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Administrasjon
Digitalisering (planprosjekt)

2020

0

12 525

7 894

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Energikartlegging - i forhold
til EPC prosjekt

2019

0

2 000

1 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IKT-investeringer

Årsbevilgning

9 784

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Sum Administrasjon

Sum investeringsprosjekter

0

14 525

19 378 9 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

0

14 525 19 378 9 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Digitalisering (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen foreslås økt med 2 millioner kroner. I tillegg er
periodisering av budsjett endret, årsavhengig budsjettjustering.
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Kommunen har vedtatt et målkart for Karmøy kommune, hvor ett av satsingsområdene er at kommunen
skal være heldigital innen 2020. Statusrapport for kommunens digitaliseringsarbeid ble behandlet i
kommunestyret 24.9.18, saksnummer 88/18. Arbeidet fortsetter med en digitaliseringsstrategi, og
tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen skal konkretisere strategiens hovedmål og synliggjøre
kommunens digitaliseringsarbeid. Her vil forventede gevinster og felles nytte bli vektlagt ved prioritering
av prosjekter.
Vedtatt budsjettramme på 2 millioner kroner avsatt til Skanning teknisk arkiv er innlemmet i dette
planprosjektet. Innhentede priser viste seg å være langt høyere enn avsatt budsjett. Prosjektet
innlemmes derfor i digitaliseringsprosjektet for en videre vurdering og prioritering på lik linje med andre
tiltak som er aktuelle å dekkes av digitaliseringsmidlene.

Energikartlegging - i forhold til EPC prosjekt
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- Prosjektering (Usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere bevilget
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering
Karmøy kommune er eier og forvalter av en total bygningsmasse på over 200 000 m2. Mens noen av
byggene er i god byggeteknisk stand, er andre modne for rehabilitering og det finnes potensiale for
energireduksjon i å oppgradere bygningsmassen. «Kartlegge potensialet for energireduksjon i
kommunale formålsbygg. Herunder valg av EPC kontrakter» er et tiltak i gjeldende kommunedelplan for
klima og energi.
EPC står for «Energy Performance Contracting» og kan på norsk oversettes til «Energisparing med
resultatgaranti eller kontraktbasert energisparing».
Et EPC-prosjekt er en kontrakt som inngås mellom kunde og totalentreprenør. Et av nøkkelprinsippene i
EPC er at alle investeringskostnader på sikt betales ned gjennom inntjente energibesparelser.
EPC-prosjekter er komplekse og det bør benyttes en erfaren EPC-fasilitator (rådgiver) for koordinering
av prosjekter. En EPC-fasilitator kartlegger bygningsmassen for å finne de best
økonomiske/gjennomførbare prosjekter.
Formålet med budsjettposten er å kartlegge potensialet for energireduksjon i kommunale formålsbygg
og vurdere om dette potensialet kan realiseres gjennom EPC kontrakter.
Budsjettposten omhandler kartlegging av potensiale og utarbeidelse av dokumentasjon for politisk
behandling samt eventuelt konkurransegrunnlag.
IKT-investeringer
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Økt digitalisering gir behov for større lagringsplass, maskinparken utvides og skiftes ut. Antall trådløse
enheter i nettet vil fortsatt øke kraftig de neste årene. I tillegg til nye lokalt installerte systemer tar
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kommunen i bruk tjenester som leies fra eksterne leverandører. Det investeres mye i infrastruktur og
sikkerhetssystemer for å sikre god internett tilgang og god sikkerhet til disse tjenestene. Det etableres
enda bedre trådløs dekning og nye fibernett for å kunne leverer gode tjenester tilpasset nye behov.
Tradisjonelt har brukerne utført sine oppgaver fra sitt arbeidssted. Stadig flere tar i bruk nettbrett og
mobiltelefon for å kunne utføre oppgavene uavhengig av lokasjon. IT-avdelingen innfører gode styrings
systemer for sikker bruk av mobile enheter for brukerne. Disse systemene gjør det mulig å bruke en
enhet til mange forskjellige oppgaver på en sikker og god måte uavhengig av plassering.
Kommunene på Haugalandet er i dialog vedrørende felles IKT enhet. Sak angående dette forventes
behandlet første halvår 2019.
Anskaffelse og innføring av nytt sakarkiv system er en viktig investeringene som er aktuell i 2019.

Barnehage
Driftsbudsjett med endringer
2019
375 332

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Økte strømutgifter
Økt antall innbyggere / demografikostnader
Sum Nye tiltak
Innsparing
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
375 332 375 332

2022
375 332

10 791
179
-856
192
10 306

10 791
179
-856
1 533
11 647

10 791
179
-856
1 533
11 647

10 791
179
-856
1 533
11 647

385 638

386 979

386 979

386 979

300
0
300

300
-14 000
-13 700

300
-30 000
-29 700

300
-40 000
-39 700

-15 000
-285
-91
-15 376
-15 076

-16 200
-285
-91
-16 576
-30 276

-16 200
-285
-91
-16 576
-46 276

-16 200
-285
-91
-16 576
-56 276

370 562

356 703

340 703

330 703

Sammendrag budsjett
Karmøy kommune har totalt 32 barnehager. Det går pr. i dag 2281 barn i Karmøybarnehagene, fordelt
mellom 8 kommunale og 24 private barnehager.
Forutsetningene for barnehageøkonomien er stadig i endring. I september 2017 fikk Oppvekst- og
kulturetaten reviderte førskoleprognoser fra Norconsult med kapasitetsvurderinger for 20172032. Prognosen viste en nedjustert utvikling i antall barn sammenliknet med prognosen i
barnehageplanen fra 2014. Denne prognosen er ytterligere nedjustert i ferske prognoser fra SSB. Dette
skyldes i hovedsak at det ble bygget færre boliger enn forventningene i boligbyggeprogrammet og at
antall fødsler er gått ned i kommunen, kombinert med noe redusert innflytting i kommunen. Karmøy og
landet for øvrig ser en nedgang i antall søknader til barnehageplass.
Folketallet i aldersgruppen er synkende. Fra 1. juli 2017 til 1. juli 2018 gikk antall innbyggere i
aldersgruppen 0-5 år ned med 92 personer (-2,9 prosent). Nedgangen er størst i gruppen 0-1 år.
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Fødselstallene har falt. I 2017 ble det født 460 barn i Karmøy, mot et gjennomsnitt på 520 barn per år i
årene 2010-2016. Fødselstallene i 1. halvår 2018 er på nivå med fjoråret. (SSB)
I løpet av inneværende barnehageår vil antall barn i barnehage reduseres med ca 70 barn,
sammenlignet med forrige barnehageår. Det synes å være god korrelasjon mellom de siste prognoser og
det kommunen faktisk registrerer i forhold til søknads- og opptakstall. Nedgang i antall barn kan gi en
overkapasitet innen barnehagesektoren.
Det kommer stadig endringer i statlige føringer. Regjeringen har i 2018 nok en gang utvidet ordningen
som innebærer at flere foreldre har fått utvidet rett til barnehageplass og fått bedre muligheter for
betalingsreduksjoner.
Regjeringen foreslår nå å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra
familier med lav inntekt. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir gratis kjernetid til 3-,
4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Med utvidelsen for 2-åringer vil antallet barn med rett til
gratis kjernetid øke med 11 000 til 46 500 barn i 2019. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger
med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en husholdning
ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår
at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi
rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og
rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder.
Det er innført utvidet pedagognorm og ny bemanningsnorm fra august 2018. Nye regler for
bemanningsnorm gir rom for en overgangsordning til august 2019, men Karmøy kommune praktiserer
bemanningsnormen fra august 2018. Dette utfordrer organiseringen av personalet i den enkelte
barnehage, ved at en har behov for en større andel pedagoger i forhold til andre ansatte.
Disse endringene er utfordrende for barnehageøkonomien og beregningen av tilskudd til de private
barnehagene. Den nye tellemåten for treåringene vil redusere effektiviteten i kommunale barnehager,
noe som vil gi utslag i økte tilskudd til de private barnehagene. Det vil også virke inn på tjenestetilbudet,
da dette innebærer færre antall ledige plasser gjennom barnehageåret. Kommunen mener det nå er
likeverdig behandling mellom private og kommunale barnehager i og med at det er 100 %
kostnadsdekning og like telledatoer for både private og kommunale barnehager. En spørreundersøkelse
blant de private barnehagene viser likevel at de fremdeles ikke opplever seg likeverdig behandlet.
Barnehagesektoren inngikk våren 2018 avtale om et samarbeidsprosjekt med LearnLab. Prosjektet er en
toårig satsing som tar utgangspunkt i Karmøy kommune sin utviklingsplan, med spesielt fokus på
språkutvikling fra høsten 2019. Hensikten med prosjektet er å styrke styrernes kapasitet til å lede
utviklingsarbeid i egen barnehage. Prosjektet inkluderer bruk av det digitale verktøyet LearnLab og
tilgang til eksempelopplegg fra utvikling av kvalitet i andre barnehager.
I Karmøy kommune er ca. 80 % av barnehageplassene private. Disse barnehagene utfører
spesialpedagogisk tjenester på vegne av kommunen. Langvarig praksis har vært at disse barnehagene
ansetter eget personale for å utføre tjenesten, mens kommunen refunderer utgifter til lønn. Flertallet av
de private barnehagene ønsket en fast avtale om dette. Siden Espira gruppen primært ønsker at
kommunen utfører disse tjenestene, eller sekundært vil ha en mer gunstig avtale, står man nå i en
situasjon hvor Karmøy kommune fra og med 2019 overtar ansvaret for ekstra personell i Espira
barnehagene i Karmøy kommune. Saken har vært behandlet i Administrasjonsutvalget, sak 27/18. Det
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må på sikt vurderes om Karmøy kommune skal overta ansvaret for alt ekstra personell i alle barnehager,
slik f.eks. nabokommunen Haugesund gjør.
Avaldsnes barnehage avd. Visnes ble lagt ned høsten 2017. Det er iverksatt utbygging av Avaldsnes
barnehage hvor de vil få nytt personalrom og øker til to småbarns avdelinger. Dette vil blant annet gjøre
barnehagen mer attraktiv og bedre arbeidsforholdene for de ansatte.

Gjeldende planer og planstatus
Barnehageplanen vil i løpet av åren 2019 bli oppdatert. Siden forrige behandling av planen er
befolkningsprognosene blitt oppdatert. I de oppdaterte prognosene forventes det en fortsatt nedgang i
tallet på førskolebarn fram til midten av prognoseperioden, og deretter en svak økning igjen. Nedgangen
i barnetallet gir på kort og mellomlang sikt noen flere barnehageplasser enn behovet på kommunenivå.
På lang sikt vil det bli en god balanse mellom plasser og behov. Barnehagebehovet vil være ulike fra
sone til sone og behovene melder seg ulikt.
Regjeringen vedtok ny rammeplan for barnehagen august 2017. I den forbindelse ble det laget en
utviklingsplan for Karmøybarnehagene. Alle kommunens barnehager var involvert i prosessen med
implementeringen av den nye rammeplanen. Arbeidet ble initiert og ledet av barnehagesjef og
rådgivere i sektor barnehage. Utviklingsplanen som ble laget varer til 2020.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 201
Førskole (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 211
Styrket tilbud til førskolebarn
(B)
Netto dr.utg. pr. innb. 221
Førskolelokaler og skyss (B)
Netto driftsutgifter pr.
innbygger til Barnehage (B)

7 454

7 263 5 975

7 573

7 513

7 235

7 195

7 074

7 172

943

929

367

611

1 222

972

619

620

662

170

168

603

200

113

220

562

525

402

8 360 6 945

8 384

8 848

8 427

8 376

8 219

8 236

65

76

123

65

65

64

64

13 376

13 251 13 172

12 245

13 528

12 812 12 784

12 741

13 223

13 866

13 821 13 298

13 030

13 536

13 675 13 274

13 254

13 396

3,3 %

2,5 % 6,7 %

7,3 %

10,7 %

4,3 %

5,2 %

8 567

Produktivitet
Korrigerte brutto
driftsutgifter til kommunale
barnehager per korrigert
oppholdstime (kr)(B)
Korrigerte oppholdstimer per
årsverk til basisvirksomhet,
kommunale barnehager(B)
Korrigerte oppholdstimer per
årsverk til basisvirksomhet,
private barnehager(B)

65

65

Dekningsgrad
Andel barn 0 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 0 år(B)
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Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Andel barn 1-2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1-2 år(B)
Andel barn 1-5 år i
barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barn 3-5 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 3-5 år(B)

78,6 %

81,0 % 82,2 %

85,1 %

83,4 %

84,7 % 82,5 %

83,0 %

83,6 %

90,2 %

91,7 % 89,6 %

93,2 %

91,8 %

92,6 % 91,3 %

91,8 %

92,1 %

97,7 %

98,2 % 94,6 %

98,2 %

97,6 %

97,6 % 97,0 %

97,3 %

97,4 %

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle
barn i barnehage(B)
Andel minoritetsspråklige
barn i barnehage i forhold til
alle barn med
barnehageplass(B)

22,9 %

23,2 % 41,4 %

25,6 %

11,9 %

26,2 % 50,3 %

49,4 %

40,2 %

8,1 %

8,2 % 16,4 %

16,5 %

16,2 %

11,9 % 17,3 %

15,6 %

17,3 %

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2017 samlet sett noe lavere utgifter til barnehagesektoren per innbygger
justert for beregnet utgiftsbehov som sammenlignbare kommuner (K13). Kostnadene til drift, lokaler og
skyss var samlet sett lavere i Karmøy, mens kostnadene til spesiell tilrettelegging til barn med særlige
behov, var høyere.
Sammenligninger mellom Karmøy og andre kommuner gjøres vanskelig på grunn av ulik praksis med
inntak av barn løpende gjennom året. I Kostra bruker man kun en telledato (15.12), sånn at eventuelle
endringer gjennom året kan gjøre at indikatorer som benytter seg av dette, vil kunne være noe
misvisende.
Karmøy hadde på telletidspunktet en nedgang i antall korrigerte oppholdstimer per årsverk til
basisvirksomhet i kommunale barnehager, både fra 2015 til 2016, og fra 2016 til 2017, og lå i 2017 om
lag på nivå med gjennomsnittet i K13-kommunene. Private barnehager hadde noe flere oppholdstimer
per årsverk enn de kommunale i kommunen.
Dekningsgrader. Slik inntektssystemet til kommunene fungerer, er det beregnet at Karmøy skal ha noe
lavere etterspørsel etter barnehageplasser enn landsgjennomsnittet. Slik har det generelt også vært
tidligere. I 2017 var imidlertid dekningsgradene i Karmøy marginalt høyere enn landsgjennomsnittet,
men marginalt lavere enn K13-kommunene. For de yngste barna er etterspørsel/dekningsgrad noe
lavere i Karmøy enn i K13-kommunene, mens det motsatte ser ut til å være tilfelle for aldersgruppen 3-5
år. Karmøy har en lavere andel minoritetsspråklige barn enn gjenomsnittet.
Andel kommunale barnehagebarn var på 23,2 prosent i 2017, mens de resterende barna går i ikkekommunale barnehager. Andelen kommunale plasser er en av de laveste blant sammenlignbare
kommuner.

Mål
Overordnet mål
Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass
Utvikle og gi
framtidsretta

Mål
Indikator/målemetode
Gjøre hverandre Nærvær blant ansatte i
gode
kommunale
barnehager
Digitalt
Andel kommunale
kompetent
barnehager som deltar

Siste måling
93,7 %

Side 79 av 243

Forventet 2018
94,0 %

Mål 2019
94,0 %

75,0 %
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Overordnet mål
tjenester

God økonomisk
styring og riktig
prioritering
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Mål
personale som
deltar aktivt
sammen med
barna (jfr.
Utviklingsplan
for Karmøy
barnehagene)

Indikator/målemetode
på kurs og tar imot
veiledning om
pedagogisk bruk av
digitale verktøy (nytt
mål 2019)

Siste måling

Forventet 2018

Mål 2019

Være heldigital Andel kommunale
innen 2020
barnehager med
infrastruktur for bruk
av digitale verktøy
Bruke data og Andel benyttede
analyse
barnehageplasser i
kommunale
barnehager
Rom for alle
Antall barnehager som
har gjennomført
barnehage- og
skoleprogrammet De
Utrolige Årene
Bygge
Heltidskulturprosjektet
inspirerende
- andel 100 % ped.
lederskap
leder stillinger i
kommunale
barnehager (nytt mål
2019)

38

100

100

93,0 %

95,0 %

95,0 %

27,0 %

33,0 %

32,0 %

66,0 %

80,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Handling 1 – Ressursutnyttelse
Fokuset på full kapasitetsutnyttelse i de kommunale barnehagene videreføres. Pr. August 2018 er det en
nedgang på rundt 20 plasser i forhold til august 2017. Det er en pr. August 2018 en kapasitetsutnyttelse i
forhold til areal på 92 %. Nye prognoser viser at fødselstallene fortsetter å gå ned en stund fremover,
noe som vil medføre økt konkurranse om kundene. Rådgiver i Oppvekst- og kulturetaten følger styrerne
tett i dette arbeidet, i samarbeid med barnehagesjefen, og det er et økt fokus på markedsføring av de
kommunale barnehagene (nye nettsider, profilerings prosjektgruppe i etaten, felles layout på
årsplaner/rutiner o.l. og fokus på økt felles pedagogisk praksis i kommunale barnehager).
Handling 2 – Infrastruktur
I tråd med kommunens mål om å være heldigitale innen 2020 og den nye rammeplanens mål om
kjennskap til og bruk av digitale verktøy, er det gjort et omfattende arbeid med å få god infrastruktur og
fiber i alle barnehagene i Karmøy kommune. Alle private barnehager har fått økonomisk støtte til å få
dette på plass og det gjenstår kun avsluttende arbeid i tre av kommunens egne barnehager før dette
målet er nådd.
Handling 3 – Økonomisk likeverdig behandling
Private barnehager har 100 % kostnadsdekning i henhold til økonomisk likeverdig behandling og
telledatoene for antall barn er nå lik for kommunale og private barnehager. Private barnehager opplever
likevel ikke økonomisk likeverdig behandling i Karmøy kommune. Administrasjonen i Karmøy kommune
vil arbeide for å få til et tettere samarbeid med de private barnehagene, fortrinnsvis gjennom hyppigere
samarbeidsmøter og ved å skape en kultur for å diskutere aktuelle problemstillinger.
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Handling 4 – Nærværsarbeid
Andre tertialrapport viser at nærværsprosenten har gått noe ned sammenlignet med fjoråret. Ved
nærmere gjennomgang ser man at langtidsfravær i noen av kommunens minste barnehager slår
betydelig ut. Barnehagesektoren viderefører arbeidet som er gjort tidligere og fortsetter med fokus på
nærvær i HMS/IA gruppene, arrangerer egen fagdag for kommunens barnehageansatte og
barnehagesjefens årlige besøk i hver enkelt barnehage.
Handling 5 – De utrolige årene
Antall barnehager i Karmøy kommune er redusert fra 33 til 32. Det blir i løpet av barnehageåret 18/19
totalt 27 barnehager som har fullført DUÅ. Barnehagesektoren fortsetter å oppfordre de private
barnehagene som ikke har gjennomført DUÅ programmet til å gjøre det og fortsetter med lærende
nettverk for de barnehagene som har gjennomført opplæringen tidligere år.
Handling 6 – Heltidskultur
Prosjektgruppens mål og hensikt med økning av 100 % lederstillinger er presentert på kommunal
styrersamling og vil bli tatt opp på personalmøter i kommunale barnehager høsten 2018. Regler for
behandlingen av søknader om frivillige stillingsreduksjoner er tatt opp på styrersamling og skal trygge
styrerne på bruk av styringsretten i behandling av evt. søknader. Hovedmålet er økt forutsigbarhet,
kontinuitet og kvalitet på det pedagogiske tilbudet i barnehagene.
Handling 7 – Digital kompetanse
Den nye rammeplanen forventer økt digital kompetanse hos barnehageansatte og at voksne deltar
aktivt sammen med barna. For å oppnå dette målet arrangerer barnehagesektoren kurs i digital
kompetanse og ønsker at alle kommunale barnehager skal delta på disse. Dette vil i tillegg bli tatt opp
som tema på både kommunale og felles styrersamlinger.

Nye tiltak
Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig
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Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.

Økt antall innbyggere / demografikostnader
I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Disse prognosene er
usikre. For eksempel kom det nye prognoser fra SSB sommeren 2018, som fremskrev en betydelig lavere
vekst i folketallet enn den forrige prognosen. Den var basert på utviklingen de siste årene, og med svak
utvikling i folketallet i Karmøy. Selv om disse er usikre, ser rådmannen det som naturlig å legge en slik
prognose til grunn. Denne prognosen er lagt til grunn både for å fremskrive veksten i de frie inntektene,
og å fremskrive utgiftsbehovet i de store sektorene. Høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene,
men også større utgiftsbehov i tjenestene.
Rådmannen legger til grunn at den svake befolkningsutviklingen de siste årene til dels har vært drevet av
svakere tider i næringslivet. Når næringslivet nå har vist mer positiv utvikling, er det valgt å legge til
grunn en litt mer positiv prognose for befolkningsveksten. Rent praktisk er dette en kombinasjon av
middelalternativet i de to siste befolkningsfremskrivningene til SSB, med den nyeste vektet med 2/3.
Befolkningsprognosen tilsier da fortsatt svak befolkningsvekst. Fødselstallene er lave, noe som gir færre
barnehagebarn og dermed lavere beregnet utgiftsbehov til barnehagesektoren. Til gjengjeld øker antall
eldre, og økonomiplanen legger dermed i utgangspunktet opp til en betydelig omfordeling av ressurser
fra barnehage til omsorg. For skole viser prognosene en viss økning i elevtallene, og dermed også
utgiftsbehovet de neste årene.

Innsparing
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser
Som følge av lavere antall barn i barnehagene, og forventning om fortsatt nedgang i aldersgruppen i de
neste årene, reduseres rammen til barnehageplasser.
Folketallet i aldersgruppen er synkende. Fra 1. juli 2017 til 1. juli 2018 gikk antall innbyggere i
aldersgruppen 0-5 år ned med 92 personer (-2,9 prosent). Nedgangen er størst i gruppen 0-1 år.
Fødselstallene har falt. I 2017 ble det født 460 barn i Karmøy, mot et gjennomsnitt på 520 barn per år i
årene 2010-2016. Fødselstallene i 1. halvår 2018 er på nivå med fjoråret. (SSB)
I løpet av inneværende barnehageår vil antall barn i barnehage reduseres med ca 70 barn,
sammenlignet med forrige barnehageår. Det synes å være god korrelasjon mellom de siste prognoser og
det kommunen faktisk registrerer i forhold til søknads- og opptakstall. Nedgang i antall barn kan gi en
overkapasitet innen barnehagesektoren.

Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten
I etterkant av omorganisering innen Oppvekst- og kulturetaten har en funnet grunnlag for å gjøre
mindre korrigeringer med hensyn til enkelte funksjoner slik at etablert praksis er i tråd med KOSTRA.
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Dette berører budsjett knyttet til ansatte som i dag arbeider med overordnede administrative oppgaver
på tvers av sektorer, eksempelvis juridisk rådgiving og systemansvarlige, hvor lønnsmidler og tilhørighet
tidligere var knyttet opp mot enkeltsektorer (barnehage og skole).
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Barnehage
Avaldsnes barnehage ombygging/tilbygg
Avaldsnes barnehage - UU
og oppgradering uteareal
Bygnes Vitenbarnehage –
garderobe

Samlede
prosjektbeløp

Økonomiplan

Sum øvrige år (10)

Ørem. Netto
Ferdig fin. prosjekt Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
år
utgift 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2019

0

4 488

2 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

2028

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

Bygnes Vitenbarnehage - UU
og oppgradering uteareal

2019

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kolnes barnehage - utvidelse

2030

0

15 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

2023

0

600

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

2019

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

800

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

Kolnes barnehage - UU og
oppgradering uteareal
Skudenes barnehage vann/avløpskrav
Vormedal barnehage - UU og
oppgradering uteareal
Sum Barnehage

Sum investeringsprosjekter

0

28 188

4 988

0

800

0

600

0

0

0

0

4 900

0

28 188 4 988

0

800

0

600

0

0

0

0

4 900

Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (Usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere vedtatt
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Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.Total budsjettramme
ble sist endret i forbindelse med investeringsrapport per 2. tertial 2018.
Avaldsnes barnehage har over lang tid blitt drevet med dårlige personalfasiliteter. Det er stort behov for
å etablere garderobe, bedre egnet personalrom og arbeidsplasser for pedagoger.
Det er ikke rom for å løse disse utfordringene innenfor eksisterende areal og det blir derfor etablert et
nytt tilbygg. Ved gjennomføring av prosjektet vil barnehagens innvendige arealer bli omdisponert for å
sikre bedre utnyttelse og optimalisere driften.
Prosjektet omfatter et tilbygg på ca 90 m2 samt ombygginger i eksisterende areal. Budsjettrammen er
basert på at det også kjøpes noe nytt inventar i forbindelse med ombyggingen og utbyggingen.

Avaldsnes barnehage - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Ny investering
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av barnehagens utearealer. Dette vil også kunne forbedre konkurransesituasjon for
Avaldsnes barnehage.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til barnehagen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Lekeapparater som gjør det mulig at
funksjonsfriske barn og barn med nedsatt funksjonsevne kan leke sammen vil bli etablert. Prosjektet er i
idefasen og kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende
prosjekter.
Bygnes Vitenbarnehage – garderobe
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Ny investering
Det er behov for å bygge om garderobedelen av Bygnes Vitenbarnehage. I dag blir alle barn i
barnehagen tatt inn i en fellesgarderobe og dette er ikke en tilfredsstillende organisering med så mange
barn. Det er derfor ønskelig å bygge en garderobe i tillegg til den som allerede er der. Beregninger viser
et behov for en utvidelse på ca. 60 m2. Foreløpig budsjettramme er basert på erfaringstall.
Bygnes Vitenbarnehage - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Flyttet fra 2025 til 2019
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Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av barnehagens utearealer. Det er store utfordringer med overvannshåndteringen som
krever en større innsats. Slik det er i dag må overvann jevnlig dreneres bort. Over tid kan dette bli
ganske kostbart. Prosjektet er derfor flyttet frem i tid.
Gjennomføring av prosjektet vil også kunne forbedre konkurransesituasjon for Bygnes vitenbarnehage.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til barnehagen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Lekeapparater som gjør det mulig at
funksjonsfriske barn og barn med nedsatt funksjonsevne kan leke sammen vil bli etablert. Prosjektet er i
idefasen og kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende
prosjekter.

Kolnes barnehage - utvidelse
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Det legges opp til å starte prosjektering av utvidelse av Kolnes barnehage i 2028.
Prosjektet består av noe ombygging i tillegg til utbygging. Det legges opp til at barnehagen med disse
grepene øker fra tre til fire avdelinger. Behovet må sees i sammenheng med utbygningen av boliger i
området. Økt kapasitet i etablert barnehage vil kunne være et mellomsteg i utbygningen av den totale
kapasitet på barnehageplasser i området. Hvis/når hele området blir utbygd med boliger kan det bli
behov for å øke kapasiteten ytterligere ved å etablere en ny barnehage i tillegg til de som allerede er i
området.
Kolnes barnehage - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Flyttet fra 2022 til 2023.
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av barnehagens utearealer. Ved Kolnes barnehage er det gjennomført flere
oppgraderingstiltak i de siste årene. Med realiseringen av dette prosjektet i 2023 kan det oppnås en
helhet, og konkurransesituasjon for Kolnes barnehage vil forbedres.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til barnehagen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Lekeapparater som gjør det mulig at
funksjonsfriske barn og barn med nedsatt funksjonsevne kan leke sammen vil bli etablert. Prosjektet er i
idefasen og kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende
prosjekter.
Prosjektet er flyttet ett år ut i tid sammenliknet med gjeldende plan. Dette med bakgrunn i en helhetlig
vurdering ved rullering av budsjett og økonomiplan.
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Skudenes barnehage - vann/avløpskrav
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (Usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere bevilget
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Skudenes barnehage ble bygget i 2008. Byggetillatelse ble gitt under forutsetning av dekning av andel av
infrastruktur i området. Av nevnte grunn er det avsatt 0,5 millioner kroner i budsjettet til dekning av
denne kostnaden. Nybyggingen av nytt offentlig ledningsanlegg er forventet å bli i 2019/2020.

Vormedal barnehage - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, flyttet fra 2019 til 2021.
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av barnehagens utearealer. Dette vil også kunne forbedre konkurransesituasjon for
Vormedal barnehage.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til barnehagen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Lekeapparater som gjør det mulig at
funksjonsfriske barn og barn med nedsatt funksjonsevne kan leke sammen vil bli etablert. Prosjektet er i
idefasen og kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende
prosjekter.
Prosjektet er flyttet to år ut i tid sammenliknet med gjeldende plan. Dette med bakgrunn i en helhetlig
vurdering ved rullering av budsjett og økonomiplan.

Side 86 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Skole
Driftsbudsjett med endringer
2019
620 620

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Økte strømutgifter
Økte kostnader skoleskyss
Økte kostnader skolelokaler
Drift og vedlikehold skolegårder
Økt antall innbyggere / demografikostnader
Ny idrettshall Vormedal
Ny skole Eide/Stokkastrand
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg
Sum Nye tiltak
Innsparing
To stillinger byggeledere belastes investeringsbudsjett
Reduksjon KVOS
Personalforsikringer
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Husleieinntekt idrettshaller - endring i avtaler
Reduksjon skole
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
620 620 620 620

2022
620 620

14 957
1 477
8 361
764
25 559

14 957
1 477
8 361
2 283
27 078

14 957
1 477
8 361
2 303
27 098

14 957
1 477
8 361
2 323
27 118

646 179

647 698

647 718

647 738

1 007
1 000
715
155
0
0
0
0
2 877

1 007
1 000
940
155
2 000
0
0
118
5 220

1 007
1 000
940
155
11 000
339
175
134
14 750

1 007
1 000
940
155
9 000
366
418
134
13 020

-1 521
-1 192
-454
-342
-153
0
-3 662
-785

-1 521
-2 336
-454
-342
-153
-9 300
-14 106
-8 886

-1 521
-2 575
-454
-342
-153
-13 100
-18 145
-3 395

-1 521
-2 719
-454
-342
-153
-13 900
-19 089
-6 069

645 394

638 812

644 323

641 669

Sammendrag budsjett
Endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer i et stadig høyere tempo. Skolen er en del av
samfunnsstrukturen. I en verden med stadig økende omstillingstakt er faglig fornyelse et nøkkelbegrep.
Skolen må langt hurtigere kunne omstille seg i takt med det som skjer på forskningsfronten og i
næringslivet. Skolen utdanner i dag elever til en fremtid vi ikke kjenner - til jobber som ikke finnes ennå.
Dette er ikke nytt, men det stiller økte krav til endring av kompetanser, både for enkeltindividet, for
samfunns- og arbeidslivet og for skolen. Den teknologiske utviklingen er eksponentiell og vil gi store
endringer i arbeidsmarkedet. Denne utviklingen må få konsekvenser for utdanningssektoren. Karmøy
har tatt noen viktige grep for å møte denne utviklingen. Gjennom de siste tre årene har skolesektoren
jobbet systematisk og målrettet med å bygge teknologitette klasserom og med å utvikle undervisningen
slik at den fremmer de kompetanser og ferdigheter som vil være viktige i et framtidig arbeidsliv. Under
det kommunale målet: Utvikle og gi fremtidsretta tjenester jobber skolesektoren med «Dypere læring
med digital støtte». Hovedmålet med satsingen er å øke elevens læring gjennom endret
undervisningspraksis. Høsten 2018 nådde Karmøy kommune en viktig milepæl da de fire siste skolene
startet opp med digitale verktøy til alle elevene. Dermed har alle kommunale grunnskoler i Karmøy entil-en dekning med digitale verktøy. Neste trinn i prosessen med å bygge teknologitette klasserom er å
skifte ut utdaterte og dårlige tavle/projektor-løsninger ute på skolene. Mange av projektorene har nå så
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dårlig kvalitet at det ikke er mulig for elever som sitter et stykke unna å se hva som vises på skjermen.
Det er en forutsetning for gode læringsprosesser at læreren kan veksle mellom å bruke PC-/ iPad-skjerm
og storskjerm som alle kan se. Dette arbeidet er påbegynt i 2018 og vil fortsette i 2019.
Den andre hovedsatsingen innenfor sektor skole er knyttet til det kommunale målet En inkluderende og
mangfoldig kommune, og har som mål å bygge gode og inkluderende læringsmiljø hvor alle elevene får
videreutvikle sin sosiale kompetanse og opplever trygghet og tilhørighet. Som en del av denne satsingen
er det etablert Innsatsteam ved alle skolene. Skolering og nettverk for Innsatsteamene vil fortsette i
2019. Høsten 2017 ble det innført et nytt lovverk knyttet til elevenes læringsmiljø. Arbeidet med å få
operasjonalisert dette lovverket har vært et sentralt fokusområde når det gjelder elevens læringsmiljø i
2018 og vil fortsette i 2019. Skolesektoren har også takket ja til å delta i den nasjonale satsingen
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø», og har fire skoler med her.
Andelene av elever som mottar spesialundervisning har de siste 4-5 årene ligget stabilt rundt 7 prosent,
men viser for 2017 en oppgang til 7,6 prosent. Dette er fortsatt lavere enn nasjonalt nivå. Karmøy
kommunen har relativt høye utgifter til spesialundervisning. Sektoren har gjennom de senere årene fått
økte utgifter til spesialundervisning for elever ved friskoler og refusjoner knyttet til elever i fosterhjem i
andre kommuner.
Skolesektoren har de siste årene fått tilført ressurser fra staten til finansiering av ca.15 årsverk knyttet til
tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn. Formålet med denne ordningen er å sette
kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.
Midlene til tidlig innsats ble i 2018 tatt inn i satsingen på lærernormen som ble vedtatt av Stortinget.
For 2018 fikk Karmøy 10,6 millioner av den totale nasjonale rammen på 1,4 milliarder. Av disse 1,4
milliardene var 200 millioner øremerket kommuner som ikke oppfyller normen. For 2019 har
regjeringen foreslått å øke andelen til disse kommunene til 400 millioner. Karmøy kommune oppfyller
lærernormen. Dersom regjeringens forslag på dette området blir vedtatt må man regne med en
reduksjon av disse midlene. Kommunen har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet, men det er ikke
mulig per nå å si noe om hvor stor en eventuell reduksjon vil bli.
Tidlig innsats er allikevel fremdeles viktig for å gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for
fremtiden. Viktige deler av barns grunnlag for læring gjennom hele utdanningsløpet legges i tidlig
skolealder. De som blir hengende etter i de grunnleggende ferdighetene kan risikere å slite med dette i
mange år etterpå. Å kunne fange opp dette så tidlig som mulig og å ha ressursene for å kunne gjøre noe
med det, vil være avgjørende for kvaliteten i skolen.
I Karmøy ligger andelen elever som gjennomfører og består videregående utdanning stabilt rundt 75
prosent. Uten fullført videregående skole er det svært vanskelig å komme inn i arbeidslivet, og mange av
elevene som ikke fullfører videregående går ut i arbeidsledighet og trygd. Arbeidet med å øke andelen
elever som gjennomfører videregående skole må starte tidlig i opplæringsløpet, og må ha et særlig fokus
siste del av ungdomsskolen. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolene og de
videregående skolene i Karmøy for å bedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
Det er også viktig å arbeide systematisk for å hindre skolefravær. Høyt fravær i grunnskolen er en
risikofaktor med tanke på gjennomføring av videregående utdanning. Det er utarbeidet felles
retningslinjer for hvordan skolene i Karmøy skal oppdage og håndtere uønsket skolefravær.
Retningslinjene er nå implementert ved alle skolene.
På grunn av stram kommuneøkonomi er det lagt opp til å identifisere innsparingstiltak på rundt 20 mill.
kroner i 2020, økende til 30 mill. kroner i 2022. Siden det er tjenesteområdene Skole og Omsorg som har
størst teoretisk handlingsrom når man ser på forskjellen mellom kostnadsnivå i Karmøy og gjennomsnitt
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for sammenlignbare kommuner (K13), legges innsparingstiltakene på disse
tjenesteområdene. Administrasjonen vil jobbe videre med innretningen av innsparingene i 2019, og det
kan være aktuelt å se på antall årsverk. Siden skoleåret avviker fra kalenderåret, vil det være naturlig
å se på tiltak som får virkning fra skoleåret 2019/20.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 215
Skolefritidstilbud (B)
Netto driftsutgifter pr.
innbygger til Grunnskole (B)
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger korrigert for elever i
private skoler

70

54

272

130

212

14 213

14 403 12 338

13 200

11 601

11 839 9 799

94

225

194

162

12 086

12 416 13 632

13 841

12 965

10 777

10 021

9 924 10 659

10 921

10 358

Produktivitet
Driftsutgifter til inventar og
utstyr (202), per elev i
grunnskolen(B)
Driftsutgifter til
undervisningsmateriell (202),
per elev i grunnskolen(B)
Elever per kommunal skole(B)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.10.årstrinn(B)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.4.årstrinn(B)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 5.7.årstrinn(B)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 8.10.årstrinn(B)
Korr. Bto. dr.utg. til
skolefritidstilbud (215), per
komm. Bruker

1 333

1 308

570

389

413

1 039

1 131

1 051

1 041

1 604

1 170 1 975

1 474

1 183

1 123

1 482

1 506

1 389

242
13,4

245
13,6

267
14,0

307
14,5

328
14,8

304
14,1

235
13,5

223
13,2

288
14,3

12,7

12,7

14,1

13,8

13,8

12,8

12,9

12,6

13,6

13,4

13,5

13,7

14,5

14,4

13,4

13,2

13,0

14,0

14,2

15,0

14,2

15,3

16,4

16,9

14,5

14,3

15,4

21 348

20 697 33 299

30 794

26 109

25 122 29 955

29 152

28 687

7,2 %

7,7 % 8,0 %

9,6 %

9,3 %

8,6 %

7,8 %

7,9 %

7,5 %

5,5 %

6,3 % 5,1 %

5,8 %

8,8 %

7,6 %

5,3 %

5,4 %

5,0 %

8,3 %

9,3 % 9,0 %

12,6 %

11,4 %

10,5 %

9,2 %

9,2 %

8,8 %

8,4 %

8,2 % 10,9 %

11,8 %

7,9 %

8,2 % 10,1 %

10,0 %

9,6 %

100,0 %

99,1 %

100,0 100,0 %
%
98,0 % 97,7 % 97,8 %

64,6 %

69,2 % 60,9 %

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning(B)
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning, 1.-4.
trinn(B)
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning, 5.-7.
trinn(B)
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning, 8.-10.
trinn(B)
Andel elever i kommunal SFO
med 100prosent plass(B)
Andel elever med direkte
overgang fra grunnskole til
videregående opplæring(B)
Andel innbyggere 6-9 år i

100,0 % 100,0 % 100,0 100,0 %
%
99,1 % 98,4 % 97,6 % 97,1 %

52,6 %

51,6 % 55,3 %

53,6 %
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Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
kommunal og privat SFO(B)
Andel timer
spesialundervisning av antall
lærertimer totalt(B)
Elever på mestringsnivå 3-5,
nasjonale prøver i lesing 8.trinn
(prosent)
Elever på mestringsnivå 3-5,
nasjonale prøver i regning
8.trinn (prosent)

16,6 %

18,4 % 19,3 %

17,7 %

19,5 %

21,9 % 17,6 %

17,7 %

17,6 %

65,7 %

69,4 % 68,5 %

69,3 %

72,9 %

78,0 % 73,4 %

72,8 %

73,9 %

65,3 %

70,9 % 60,3 %

68,5 %

66,6 %

73,0 % 70,1 %

69,2 %

70,1 %

41,4

41,6

Kvalitet
Antall assistentårsverk per
hundre lærerårsverk
Elevunders. 10. trinn - Mobbing
på skolen (prosent)
Elevunders. 10. trinn - Trivsel
Elevunders. 7. trinn - Trivsel

15,0

18,2

25,0

21,3

13,7

15,8

7,1

10,0

10,9

5,8

7,0

8,3

3,9
4,2

4,1
4,3

4,1
4,2

4,2
4,4

4,2
4,3

4,1
4,3

39,5

39,6

41,4

41,0

41,2

41,4

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlige
grunnskolepoeng

41,3

Ressursbruk. Kostra-tallene for 2017 viser at Karmøy har rundt fire prosent høyere utgifter til
grunnskolesektor i forhold til gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13) per innbygger justert
for beregnet utgiftsbehov og andel elever i privatskoler.
Den høyere ressursbruken er knyttet til undervisningsformål. Karmøy har en høyere gjennomsnittlig
lærertetthet (som i tabellen vises som mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse) enn gjennomsnittet i
K13-kommunene. Dette er særlig tilfellet i barneskolen.
Karmøy har lavere kostnader til SFO, og Karmøy har også en lavere andel elever som har SFO.
Spesialundervisning. Andelen elever som mottar spesialundervisning ble i tidsrommet 2010-2016 fra litt
over 9 prosent til 7,2 prosent i 2016, men økte til 7,7 % i 2017. Andelen er rett i underkant av
landsgjennomsnittet, og litt over gjennomsnittet i K13-kommunene. Fordelt på klassetrinn har Karmøy
et litt annet mønster enn tallene på landsbasis. Karmøy har en høyere andel enn landsgjennomsnittet og
K13-kommunene på barneskolen (særlig 1.-4. trinn), men en lavere andel på ungdomsskolen. Veksten
fra 2016 til 2017 har også vært i barneskolen, mens det har vært en liten reduksjon i andelen på
ungdomsskolen.
Resultater. Grunnskolepoeng regnes ut fra karakterer på vitnemålet etter 10. trinn. Karmøy har i
gjennomsnitt lavere score på grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet. Standpunktkarakterene i norsk
hovedmål viser i år en positiv videreføring av oppgangen vi kunne se i 2016-17, og
standpunktresultatene i norsk for 2017-18 er nærmere landsgjennomsnittet enn de har vært på mange
år. Årets eksamensresultater i norsk bekrefter en positiv utvikling. Tilsvarende har det vært en bedring i
resultatene i matematikk, og avstanden til nasjonalt nivå er redusert. For engelsk er
standpunktkarakterene på nivå med landsgjennomsnittet, mens eksamenskarakterene er litt
under. Siden skoleåret 2010/11 har elevene i Karmøy hatt en større økning i grunnskolepoeng enn
det nasjonale gjennomsnittet. Karmøy kommune har hatt et mål om å redusere avstanden til
det nasjonale gjennomsnittet, noe som er oppnådd dette året.
Karmøy kommune lå noen år tilbake over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning for 5. trinn,
og etter noen år med nedgang, er resultatene for 17/18 på vei opp mot nasjonalt nivå igjen. Elevene på
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8. trinn har i 17 det igjen en markert forbedring av prestasjoner og Karmøy ligger her på nasjonalt nivå.
Elevene på 9. trinn ligger omtrent som de har gjort de siste årene med prestasjoner noe under
landsgjennomsnittet.
Foreldrenes utdanningsnivå har betydning både for elevenes grunnskolepoeng og for sannsynligheten
for å fullføre videregående opplæring. Karmøy har relativt sett færre personer med høyere utdanning
enn landsgjennomsnittet. Når en korrigerer for de foresattes utdanningsnivå og ressursbruk, ligger
Karmøy på snittet eller litt over forventet resultat. Det samme gjelder når en sammenligner med andre i
kommunegruppe 13.
For de karmøyelevene som begynte i videregående skole høsten 201 2 (årets statistikk) er
gjennomføringsgrad en 76,2 % , noe som er over landsgjennomsnittet.
Mer informasjon er tilgjengelig i Kvalitets- og utviklingsmelding for Karmøyskolen 2017/18.

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Utvikle og gi
fremtidsretta
tjenester

Mål
Indikator/målemetode
God klasseledelse Elevene opplever god
arbeidsro på skolen

Siste måling
3,48 (rødt)

Elevene sier at de har
lærere som gir dem
støtte og hjelp i
skolearbeidet, som bryr
seg om dem og har tro
på dem
God
Elevene sier de får være
vurderingspraksis med å vurdere
skolearbeidet
Elevene sier de har
lærere som forklarer
dem målene, forteller
dem hva som er bra
med arbeidet og hva de
kan gjøre for å bli bedre
Trygt og godt
Eleven opplever et
skolemiljø
skolemiljø fritt for
mobbing
Elevene sier at det er et
trygt miljø på skolen og
at de har noen å snakke
med hvis det er noen
som plager dem
Høy kvalitet i
Andel elever 8. trinn
leseopplæringen som er på de to laveste
lesenivåene på
nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn
som er på laveste
lesenivå på nasjonale
prøver
Andel elever på eller
under
bekymringsgrensen på
Utdanningsdirektoratets
kartleggingsprøve i
lesing, 3. trinn

4,32 (grønt)

grønt

3,2 (gult-)

grønt

3,66 (gult+)

grønt

4,71 (gult+)

grønt

4,17 (grønt)

grønt

29,9 %

20,0 %

27,9 %

20,0 %

20,7 %

20,0 %
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Overordnet mål

Mål

Indikator/målemetode
Nasjonale prøver i
lesing: Antall skoler som
er på eller over
forventet nivå i forhold
til foreldrenes
utdanningsnivå
Resultat på nasjonale
prøver i lesing, 8. trinn
Høy kvalitet i
Antall elevere på eller
regneopplæringen under
bekymringsgrensen på
Utdanningsdirektoratets
kartleggingsprøve,
regning 3. trinn
Resultat på nasjonale
prøver i regning, 8. trinn
Høyt
Motivasjon: Elevene
læringsutbytte
gleder seg til å gå på
skolen, liker
skolearbeidet og
uttrykker at de er
interesserte i å lære
Teknologitette
klasserom: Andel
klasserom med
tilfredsstillende løsning
for projektor/skjerm
Teknologitette
klasserom: Andel skoler
med 1:1 dekning
digitale verktøy

Siste måling
7 av 21

Forventet 2018

Mål 2019
10 av 21

48 (gult -)

gult +

17,3 %

15,0 %

50 (gult +)

gult +

3,65 (gult +)

grønt

10,0 %

60,0 %

100,0 %

100,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Resultatene fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen er hentet fra analyse- og prosessverktøyet Puls.
Resultatene i Puls er angitt både med tallverdier og fargekoder. Oversikten i tabellen viser fargekoder
der det vurderes mest hensiktsmessig. Grønt uttrykker et høyt nivå, rødt er lavt nivå, mens gult er
middels nivå. Dersom resultatet viser gult pluss, er resultatet nærmere grønt enn rødt. Dersom
resultatet viser gult minus, er resultatet nærmere rødt enn grønt. På spørsmål fra elevundersøkelsen
viser grønt nivå at det vanlige er at elevene er fornøyd, mens det ved gult nivå er en liten gruppe elever
som ikke opplever det slik og mange elever ved rødt nivå.
Etaten, avdelingene og hver enkelt virksomhet har utarbeidet strategikart med mål, indikatorer, måltall
og referanser for måloppnåelse. Prioriterte strategiske mål for året 2019 er høy kvalitet i læring og et
trygt og godt skolemiljø.
Handling 1 – Kompetanseheving
Det er et kontinuerlig behov for kompetanseheving innenfor skoleavdelingen. Kompetanseheving i regi
av skoleeier dreier seg om videreutdanning og etterutdanning for lærere og skoleledere. Stortinget har
vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk
og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Det er lagt opp til at kommuner og
fylkeskommuner skal ha oppfylt kompetansekravene innen 2025. Som en konsekvens av de nye
kompetansekravene, er det disse fagene som prioriteres ved innsøking til videreutdanning.
Videreutdanning finansieres gjennom en prosentandel statlige midler, en andel kommunale midler og
egenandel. I skoleåret 2017/18 deltar 29 lærere på videreutdanning som innebærer en statlig
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finansiering på fra 50 til 75 prosent av utgiftene. For å få godkjent statlig finansiering forpliktes
kommunen å sette av midler til videreutdanning. Det legges til grunn at den økonomiske rammen for
2018 videreføres. Etterutdanningstilbud prioriteres ut fra målene i kommunens strategikart og det
prioriteres skoleomfattende kompetansetiltak som innebærer kollektiv profesjonsutvikling. Det handler
om refleksjon over praksis, felles faglig oppdatering, praktisk utprøving og deling av erfaringer.
Kunnskapsdepartementet startet i 2017 innføring av en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i
skolen. Intensjonen er at statlige midler skal bygge opp under skoleeier sitt ansvar for kvalitetsutvikling
og stimulere til et langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitet/ høgskoler. Den nye
ordningen innebærer at skoleeierne skal analysere og prioritere hva de har behov for, og gjennomføre
tiltakene i samarbeid med høgskoler og universitet. Skoleeierne må samarbeide i nettverk og bli enige
om hvordan midlene skal fordeles og hvilke tiltak som skal prioriteres. Kommunene i nord-Rogaland har
valgt å samarbeide om kompetanseutvikling i det allerede godt etablerte nettverket NordR. NordR skal
styrke kapasiteten i det profesjonelle lagarbeidet på skolene, i skoleledelsen og i skoleeierskapet for å
løfte elevenes læring og utvikling og har formulert følgende mål for arbeidet:





Etablere og videreutvikle systemer for kvalitetsarbeid på kommunenivå og helt ned på
klassenivå
Etablere og videreutvikle arenaer for erfaringsdeling og lærende metoder
Etablere og videreutvikle lærende nettverk i kommunene og på tvers av kommuner
Etablere arenaer for samhandling med UH-sektoren

Handling 2 – Kvalitetssikring overgang barnehage/skole
Veiledningsteamet i PP-tjenesten har som en del av sin satsning på tidlig innsats hatt et spesielt fokus på
overgangen barnehage - skole. I saker hvor det er knyttet en bekymring for oppstart på skole har
barnehagen i samråd med foreldre meldt barnet til PP-tjenesten sitt «Overgangsprosjekt». Da har
Veiledningsteamet i PP-tjenesten bistått skolene med veiledning i forhold til tilpasning og tilrettelegging
for disse barna. Rutinene for dette arbeidet skal revideres i løpet av 18/19
Handling 3 – Innsatsteam
For å sikre høy kvalitet og høy kompetanse i arbeidet for et trygt skolemiljø, er det opprettet
innsatsteam ved alle skolene. Hensikten med å etablere teamene er å sørge for at alle skolene har høy
kompetanse i arbeidet med å hindre krenkende atferd, og sikre høy kvalitet og faglighet i arbeidet med å
oppdage og få slutt på mobbesituasjoner. Skoleringen og arbeidet med å øke innsatsteamenes
kompetanse gjøres i samarbeid med Læringsmiljøsenteret, og vil fortsette inneværende skoleår. PPT er
også en viktig samarbeidspartner i denne satsingen. Prosjektsamarbeidet med læringsmiljøsenteret er
nå avsluttet, men arbeidet med å skolere teamene fortsetter i 2019
Handling 4 – Plan for Trygt skolemiljø
I august 2017 ble det innført nytt lovverk om elevenes læringsmiljø. Skoleavdelingen har utarbeidet et
felles rammeverk for hvordan skolene skal jobbe for å bygge og videreutvikle trygge læringsmiljøer ved
skolene. Dette rammeverket skal implementeres ved skolene i løpet av 2019.
Handling 5 – Overgang barneskole – ungdomsskole.
Oppvekst- og kulturetaten har i samarbeid med SLT-koordinator arrangert og gjennomført en
overgangsleir for elevene på 7.trinn. Hensikten med leiren er å gjøre overgangen fra barneskole til
ungdomsskolen bedre. Hovedfokuset i prosjektet har vært å etablere gode relasjoner mellom elever
som skal gå i samme klasse på ungdomstrinnet. Det planlegges å gjennomføre prosjektet også i 2019.
Handling 6 – Utskifting av projektorer tavler i klasserom
Fra og med høsten 2018 har alle skolene innført digitale verktøy til alle elevene. For at læringsarbeidet
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med de digitale verktøyene skal fungere optimalt i en undervisningssituasjon, er det en forutsetning at
det også er gode skjermløsninger i klasserommene. Kvaliteten på mange av projektorene ute på skolene
er pr. i dag ikke tilfredsstillende. Mange av projektorene er nå så dårlige at det ikke er mulig for elever
som sitter et stykke unna å se hva som vises på skjermen. Det er en forutsetning for gode
læringsprosesser at læreren kan veksle mellom å bruke pc/iPad-skjerm og storskjerm som alle kan se.
Trinn to i prosessen med å bygge teknologitette klasserom er å skifte ut utdaterte og dårlige
tavle/projektor-løsninger ute på skolene. Dette arbeidet er påbegynt i 2018 og vil fortsette i 2019.
Handling 7 – Dybdelæring
Høsten 2018 startet skolesektoren opp et samarbeid med LearnLab med fokus på å utvikle
undervisningspraksis for dypere Læring. Dette fortsetter i 2019, og er en del av satsingen «Dypere
læring med digital støtte». Etter hvert som alle skolene får digitale verktøy og nødvendig opplæring i
bruk, vil de innlemmes i Deep Learning Society.
Handling 8 - Kvalitetskjennetegn
Etaten har tilgang på en god del kvantitative data som kan gi en indikasjon på om vi beveger oss i ønsket
retning. For å få en bredere kunnskap om hvor langt en er kommet er det også behov for kvalitative data
og egenvurderinger. Kvalitetskjennetegn fungerer som et godt verktøy for å definere hvor en er i forhold
til de målene en har satt seg. Kvalitetskjennetegnene inneholder konkrete beskrivelse av praksis på fire
nivåer og brukes som redskap for egenvurdering og utvikling på den enkelte enhet.
Etaten vil satse videre på å utvikle kvalitetskjennetegn innenfor flere av de strategiske målene.
Handling 9 – Videreføring av Trivselsprogrammet
17 av skolene er med i Trivselsprogrammet. Trivselsprogrammets mål er å fremme økt og mer variert
lek/aktivitet i friminuttene. Trivselsprogrammet legger til rette for at elever skal kunne bygge gode
vennskapsrelasjoner og redusere konflikter blant elever. Det fremmer verdier som inkludering,
vennlighet og respekt. Elevene som blir valgt til trivselsledere får delta på kurs for å bli leder. De har
ansvar for aktivitet og lek for medelever i friminuttene og får god trening i å lede andre.
Elevmedvirkning har effekt på elevers trivsel og motivasjon i skolen. Deltagelse i Trivselsprogrammet
kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing, gir skolene en struktur for å jobbe systematisk med
et forebyggende fokus for å bygge et godt skolemiljø og mindre tid til konflikthåndtering. Erfaringene fra
deltakelsen så langt, er gode, og tiltaket videreføres i 2019.
Handling 10 – Sosiallærer
Skolesektoren ser et økende behov for å styrke det psykososiale arbeidet ved skolene.
Sosiallærerfunksjonen er en nøkkelfunksjon i dette arbeidet ved skolene. Skolesektoren vil derfor søke å
omprioritere deler av sektorens ressurser for å kunne utvide tidsressursen til skolenes sosiallærere.

Nye tiltak
Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
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For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.
Økte kostnader skoleskyss
I forbindelse med rehabilitering av skoler og da særlig Vormedal U, er det behov for å styrke
tjenesteområdet skole for å møte økte kostnader i tilknytning til økte skyssutgifter. Det foreslås derfor
en økning av denne budsjettposten.
Økte kostnader skolelokaler
I forbindelse med rehabilitering av skoler og da særlig Vormedal U, er det behov for å styrke
tjenesteområdet skole for å møte økte kostnader i tilknytning til skolelokaler/ leie av lokaler. Det
foreslås derfor en økning av denne budsjettposten.
Drift og vedlikehold skolegårder
Det foreslås å etablere en stillingsandel innenfor sektor samferdsel og utemiljø for å ivareta ansvar for
drift og vedlikehold i lekejungler i skolegårdene. Dette har tidligere vært utført av personell innenfor
sektor skole.
Økt antall innbyggere / demografikostnader
I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Disse prognosene er
usikre. For eksempel kom det nye prognoser fra SSB sommeren 2018, som fremskrev en betydelig lavere
vekst i folketallet enn den forrige prognosen. Den var basert på utviklingen de siste årene, og med svak
utvikling i folketallet i Karmøy. Selv om disse er usikre, ser rådmannen det som naturlig å legge en slik
prognose til grunn. Denne prognosen er lagt til grunn både for å fremskrive veksten i de frie inntektene,
og å fremskrive utgiftsbehovet i de store sektorene. Høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene,
men også større utgiftsbehov i tjenestene.
Rådmannen legger til grunn at den svake befolkningsutviklingen de siste årene til dels har vært drevet av
svakere tider i næringslivet. Når næringslivet nå har vist mer positiv utvikling, er det valgt å legge til
grunn en litt mer positiv prognose for befolkningsveksten. Rent praktisk er dette en kombinasjon av
middelalternativet i de to siste befolkningsfremskrivningene til SSB, med den nyeste vektet med 2/3.
Befolkningsprognosen tilsier da fortsatt svak befolkningsvekst. Fødselstallene er lave, noe som gir færre
barnehagebarn og dermed lavere beregnet utgiftsbehov til barnehagesektoren. Til gjengjeld øker antall
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eldre, og økonomiplanen legger dermed i utgangspunktet opp til en betydelig omfordeling av ressurser
fra barnehage til omsorg. For skole viser prognosene en viss økning i elevtallene, og dermed også
utgiftsbehovet de neste årene.

Innsparing

To stillinger byggeledere belastes investeringsbudsjett
Det er naturlig at eiendomsutvikler ikke skal belastes investeringer bolig og industri men inngå i
driftsbudsjettet. Samtidig vil Karmøy Kommune belaste investeringsbudsjettet med byggelederne som
jobber 100 % mot investeringer. Eiendomsutvikler har ansvar for å holde seg løpende oppdatert på
Karmøy kommunes eiendomsportefølje (bygninger, boliger og grunn), kartlegge fremtidige behov og
utvikle Karmøy kommune sin eiendomsportefølje i henhold til behovene. Myndigheten til
eiendomsutvikleren er gitt i henhold til delegasjonsreglementet til Karmøy kommune, herunder mandat
til å gjennomføre offentlige anskaffelser. Eiendomsutvikleren skal være en sentral tilrettelegger,
forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler fast eiendom for god lønnsomhet og
samfunnsriktig utnyttelse.
Reduksjon KVOS
Det legges opp til en reduksjon innen KVOS i 2019 og ytterligere reduksjoner videre utover i
økonomiplanperioden. Dette er knyttet til forventet lavere bosettingstall. Lavere bosettingstall gir færre
brukere og mindre undervisningsbehov, mens kommunens inntekter fra norsktilskudd og
integreringstilskudd også blir lavere.
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten (flytting i tråd med Kostra)
Omorganisering oppvekst- og kulturetaten
I etterkant av omorganisering innen Oppvekst- og kulturetaten har en funnet grunnlag for å gjøre
mindre korrigeringer med hensyn til enkelte funksjoner slik at etablert praksis er i tråd med KOSTRA.
Dette berører budsjett knyttet til ansatte som i dag arbeider med overordnede administrative oppgaver
på tvers av sektorer, eksempelvis juridisk rådgiving og systemansvarlige, hvor lønnsmidler og tilhørighet
tidligere var knyttet opp mot enkeltsektorer (barnehage og skole).
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Husleieinntekt idrettshaller - endring i avtaler
Avtale med fylkeskommunen vedrørende leie av Karmøyhallen/Håvikhallen for Kopervik videregående
skole er fornyet fra august 2018. Leieobjektet skal kun nyttes til formålene skole- og idrettsaktivitet.
Leieavtalen øker med 254 000 kr i året.
Reduksjon skole
Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 19 millioner kroner i år 2020 økende til
28 millioner kroner i 2022, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive
kostnader knyttet til flere innbyggere.
Siden det er tjenesteområdene Skole og Omsorg som har størst teoretisk handlingsrom når man ser på
forskjellen mellom kostnadsnivå i Karmøy og gjennomsnitt for sammenlignbare kommuner (K13), legges
innsparingstiltakene på disse tjenesteområdene. På kostrafunksjon 202 grunnskole hadde Karmøy i 2017
netto driftsutgifter som var 7 prosent høyere enn K13, når man justerer for beregnet utgiftsbehov, slik
det gjøres i inntektssystemet til kommunene.
For tjenesteområde skole legges det til grunn en innsparing på 9,3 mill. kroner i 2020. Administrasjonen
vil jobbe videre med innretningen av innsparingene i 2019, og det kan være aktuelt å se på antall
årsverk. Siden skoleåret avviker fra kalenderåret, vil det være naturlig å se på tiltak som får virkning fra
skoleåret 2019/20.
I 2021 og 2022 er det lagt inn ytterligere reduksjoner, med en reduksjon på totalt 13,9 mill. kroner i
2022 sammenlignet med 2019.
Samtidig er det tatt høyde for effekten av høyere elevtall i befolkningsprognosen, se eget tiltak knyttet
til demografikostnadene. Dette utgjør +2 mill. kroner i 2020 og +9 mill. kroner i 2022. Netto reduksjon i
rammene vil derfor bli tilsvarende mindre
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Samlede prosjektbeløp Økonomiplan

Investeringsprosjekter

Ferdig Ørem. Netto
år
fin.
prosjekt
utgift

Skole
Ny skole Eide/Stokkastrand

Utgift
2019

Utgift
2020

Sum øvrige år (10)

Utgift
2021

Utgift Utgift
2022 2023

Utgift
2024

Utgift
2025

Utgift
2026

Utgift
2027

Utgift
2028

2021

0

385 200

147 863

152 663

56 000

0

0

0

0

0

0

0

Ny skole Kolnes/Eikje

2028

0

306 000

0

0

0

0

0

0

15 000

30 000

140 000

121 000

Ny skole Åkra

2031

0

257 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

Skudeneshavn skole renovering
Skudeneshavn skole - UU og
oppgradering uteareal

2029

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

2022

0

1 200

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

0

Teknologitette klasserom

2019

0

22 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veavågen skole - utvidelse

2025

0

117 000

0

0

0

5 000

30 000

50 000

32 000

0

0

0

Veavågen skole - UU og
oppgradering uteareal

2024

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

Vormedal ungdomsskole rehab/påbygg

2020

0

150 000

50 000

28 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Vormedal ungdomsskole UU og oppgradering uteareal

2020

0

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

Åkra skole - UU og
oppgradering uteareal

2019

0

1 500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Skole

Sum investeringsprosjekter

0

1 243 400 202 363 181 263

56 000

6 200

30 000

51 500

47 000

30 000

140 000

0

1 243 400 202 363 181 263 56 000 6 200 30 000 51 500 47 000 30 000 140 000 127 000

Ny skole Eide/Stokkastrand
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 416 millioner kroner.
Prosjektet omfatter oppføring av en ny barneskole for 700 elever og oppføring av idrettshall i tilknytning
til skolebygget. Dagens Eide skole har en funksjonell kapasitet på 320 - 340 elever. Elevtallsprognosen
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for skolen viser at elevtallet vil vokse til ca. 400 elever i 2020. Elevtallet er nå i ferd med å overskride
vurdert kapasitetsgrense, og det haster derfor med å finne kapasitetsløsninger for Eide skole.
Kommunestyret vedtok i september 2016 reguleringsplan for ny skoletomt på Stangeland. Den nye
tomten ligger i inntaksområdet for Stokkastrand skole, og de fleste elevene ved Stokkastrand vil få den
nye skolen som nærskole. Stokkastrand skole har dessuten både funksjons- og bygningsmessige
utfordringer på kort sikt, og kan se ut til å få kapasitetsutfordringer på lengre sikt. Prosjektet anslås nå å
ha en brutto kostnad på 426 mill. kroner, hvorav 10 mill. kroner vil bli dekket med spillemidler.
Prosjektet omfatter prosjektering og oppføring av ny skole og idrettshall, utomhus område for ny skole,
parkeringsplass, rekkefølgekrav, samt erverv av areal for ny skole og idrettshall.
I forbindelse med oppføring av ny skole på Eide/Stokkastrand skal det oppføres en idrettshall som
etableres i direkte tilknytning til skolebygget. Idrettshallen dimensjoneres i forhold til krav som utløser
spillemidler.

Ny skole Kolnes/Eikje
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme utarbeidet og endret periodisering.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 335,5 millioner kroner.
Det forventes stor økning i boligbyggingen i Kolnes skolekrets fra om lag år 2021-2023, og det vil da
være behov for en skole med kapasitet og areal betydelig høyere enn dagens Kolnes skole. Med
boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for skolebruksplanen, vil skolen ha et høyere elevtall enn
skolens fulle kapasitet ved utgangen av den kommende 10-årsperioden. Det bør derfor tas høyde for
bygging av ny skole i løpet av gjeldende budsjettperiode.
Kommunestyret behandlet saken den 18.6.2018, saksnummer 70/18 og hadde følgende vedtak:
Ny skole på Kolnes må ses i sammenheng med utviklingen av nytt boligområde på Kolnes, Eikje og Skre,
samt bygging av ny Eikjevei.
Prosjektet omfatter oppføring av ny barneskole for 500 elever, med et bruttoareal på 5 700
kvadratmeter. Prosjektet omfatter også oppføring av en minihall som skal dekke skolens behov. Nytt
inventar kombinert med noe gjenbruk fra den gamle skolen, uteareal, sykkelskur, etablering av
trafostasjon og grunnerverv av areal regulert som boligfelt/næring er inkludert i estimatet. Estimatet for
skolebygg og minihall er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav er ikke
medberegnet i estimatet.
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Ny skole Åkra
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Ny investering (erstatter prosjekt Skolebygg sone 2)
Kommunestyret behandlet Skolebruksplan - sone 2 18.06.2018, saksnummer 70/18 og hadde følgende
vedtak:
Planlegging av et oppvekst og kultursenter med ny skole på ervervet tomt i Åkra settes i gang.
Mulighetsstudier skal belyse kostnader, mulige finansieringsordninger og realistisk fremdrift. Dette
synliggjøres i kommunens økonomiplan.
Av hensyn til finansiering og kapasitet anbefaler rådmannen at skoleprosjektene i sone 2 starter i 2022,
når ny skole Eide/Stokkastrand står ferdig. Erfaringene fra bygging av Torvastad skole- og kultursenter
og den nye skolen i Kopervik vil være verdifulle å ta med i planlegging av kommende prosjekter.
Veavågen skole prioriteres først iht. vedtak fra kommunestyret 18.6.18. Prosjektering av oppvekst og
kultursenter med ny skole i Åkra legges derfor til slutten av planperioden.

Skudeneshavn skole - renovering
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Det er avsatt 1 million kroner til oppstart renovering av Skudeneshavn barneskole i 2028. Skolen har
behov for noe opprusting av spesialrom, og ellers behov for rehabilitering generelt.
Det er foreløpig ikke utarbeidet kostnadsoverslag knyttet til planlagtrenovering. Dette vil man komme
tilbake til når nærmere kartlegging av behov foreligger.

Skudeneshavn skole - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av skolens utearealer. Skudenes barneskole prioriteres på grunn av godt brukt utstyr og
fordi skolen allerede har brukere med nedsatt funksjonsevne som krever ekstra tilrettelegging. Små
tiltak kunne gjennomføres under vedlikeholdsarbeidet i løpet av de siste årene, men en helhetlig
universell utforming er å anse som en investeringskostnad.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til skolen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles
aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er i idefasen og
kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende prosjekter.
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Teknologitette klasserom
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen redusert med kroner 2,8 millioner kroner.
Videreføring av satsingen som innebærer 1:1-dekning av nettbrett/pc i skolene (“Dypere læring med
digital støtte”), samt oppgradering av annet digitalt utstyr som muliggjør en fremtidsrettet undervisning
som øker elevens læring, utvikler digitale ferdigheter og gir nødvendig trening og opplæring i å være en
aktiv deltaker i et stadig mer digitalisert samfunn. Budsjettrammen er redusert med kroner 2,8 mill.
sammenliknet med vedtatt budsjett.

Veavågen skole - utvidelse
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Ny investering (erstatter prosjekt Skolebygg sone 2)
Kommunestyret behandlet Skolebruksplan - sone 2 den 18.6.18, saksnummer 70/18 og hadde følgende
vedtak:
Ny skole i Veavågen prioriteres og realiseres snarest. Utbyggingen skjer ved totalentreprise etter samme
modell som Torvastad skole for kostnadsrammer skal tillegges stor vekt. Synergier med Storhall Karmøy
forutsettes opprettholdt ved å videreføre dagens avtale om kroppsøving.
Rådmannens samlede vurdering med tanke på behov og økonomi er at utvidelse av Veavågen skole er
det mest hensiktsmessige valget. Med hensyn til økonomi og kapasitet er oppstart av
investeringsprosjektet satt til 2022 etter at nye skole Eide/Stokkastrand er ferdigstilt.
Prosjektet omfatter en utbygging som vil gi skolen samlet kapasitet for 400 elever. Det planlegges
nybygg på 1 000 kvadratmeter, samt rehabilitering og ombygging av store deler av eksisterende
bygningsareal. Inventar til nybygget, erverv av tilliggende areal og rivning av gymsal er inkludert i
estimatet. Estimatene er basert på normtall. Eventuelle rekkefølgekrav er ikke medberegnet i estimatet.

Veavågen skole - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere bevilget
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av skolens utearealer. Vea skole har få lekeapparater. Disse er i tillegg godt brukt.
Regelmessige vedlikeholdstiltak er ikke tilstrekkelig til å opprettholde et tidsmessig uteareal til skolen.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til skolen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles
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aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er i idefasen og
kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende prosjekter.

Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere bevilget
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Vormedal ungdomsskole stod ferdig i 1979 og har et behov for oppgradering både i forhold til prognoser
som viser økning i elevantall og i forhold til en teknisk standard som er vesentlig lavere enn dagens krav.
I dag går det rundt 360 elever på skolen, noe som kan økes til 540 elever når prosjektet er ferdigstilt.
Vormedal skole består av tre fløyer. For å ivareta behov for et felles samlingsområde, flere klasserom og
flere arbeidsplasser for lærere ble det vedtatt at man skal føre opp et nybygg på rundt 1.600
kvadratmeter på skoleområdet. Arbeidsomfanget inkluderer også en oppgradering av skolens
omkringliggende uteareal og etablering av 64 nye sykkelparkeringer under tak.
Det etableres et nytt varmeanlegg som henter varmen fra geobrønner. Det er forventet å gi besparing i
energikostnader, på tross av økning i oppvarmet totalareal som følge av nybygg.

Vormedal ungdomsskole - UU og oppgradering uteareal
Bevilingningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge foreslås det både universell utforming og
oppgradering av skolens utearealer som ikke er omfattet av rehabiliteringen av skolebygget. Dette vil
bidra til en helhetlig oppgradering av skolen.
Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til skolen
tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles
aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er i idefasen og
kostnadsanslag er basert på utearealets tilstand, størrelse og erfaringstall i lignende prosjekter.

Åkra skole - UU og oppgradering uteareal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
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Budsjettmidlene ble opprinnelig bevilget i 2017. Gjennomføringen av prosjektet er av ulike grunnet blitt
forsinket og budsjettet derfor flyttet . Prosjektet er nå startet opp og forventes ferdigstilt medio 2019.
Prosjektet inkluderer universell utforming og oppgradering av skolens uteareal. Tiltakene vil også
forbedre trafikksikkerheten.
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Kultur
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
49 476 49 476 49 476 49 476

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

1 131
551
-554
1 128

Konsekvensjustert ramme

1 131
551
-554
1 128

1 131
551
-554
1 128

1 131
551
-554
1 128

50 604 50 604 50 604 50 604

Nye tiltak
Økt vedlikehold
Økte drifts- og vedlikeholdsutgifter kulturhus
Oppfølging av kommunikasjonsstrategi
Oppfølging av kulturplan - kostnader i tilknytning til større kulturarrangement
Økte strømutgifter
Renhold Senteret 5,35% stilling
Økning bibliotek
Fra vern av kulturminner til kulturformidling
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

370
200
100
100
80
48
33
13
944

370
200
0
100
80
48
33
13
844

370
200
0
100
80
48
33
13
844

370
200
0
100
80
48
33
13
844

-32
-32
912

-32
-32
812

-32
-32
812

-32
-32
812

51 516 51 416 51 416 51 416

Sammendrag budsjett
Visjonen for sektor kultur er et rikt og grenseløst kulturliv med rom for utvikling i åpne og levende
arenaer. Gjennom kommunedelplan for kultur sin handlingsplan ønsker kommunen å utvikle og gi
fremtidsrettede tjenester. Tjenesteområde kultur omfatter: bibliotek, kulturskole, kulturformidling,
allment kulturarbeid, kulturhus og museum.
Gjennom ordningen med Aktivitetskort bidrar kommunen til økt deltakelse på kultur og fritidstilbud for
barn og unge i lavinntektsfamilier. 230 barn og unge benytter seg av ordningen. Ordningen til
omfatter blant annet gratis inngang på Karmøy kino, Karmøyhallen, Tysværtunet og kommunale
arrangement, i tillegg til dekning av medlemskap i frivillige organisasjoner og friplasser på kulturskolen.
Sektor kultur har i henhold til kulturplanen utarbeidet en kommunikasjonsstrategi.
Formålet med strategien gir en retning på hvordan en skal kommunisere de ulike kulturtilbudene i
forhold til de ulike målgruppene. Kulturbrukerundersøkelsen fra 2016 viste blant annet at nærmere 60
prosent søker informasjon om kulturtilbud på sosiale medier. Samlet sett er ulike digitale medier den
kanalen som når flest brukere.
Ved kulturhusene og bibliotekene legges det til rette for å videreutvikle gode og trygge møteplasser og
sikre barn og ungdom plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende og andre
generasjoner.
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Det er mål at kultursektoren skal bli heldigital og en vil derfor gradvis gå over til digitale løsninger. Dette
for å gi et bedre tilbud til innbyggerne. I kommende år vil man ha hovedfokus på digitale løsninger
knyttet til kommunikasjonsstrategien. De digitale tiltakene som er innført skal videreutvikles og legger
opp til økt bruk.
For å kunne gi muligheter for den enkelte er ett av målene i kommunedelplan for kultur å gi barn og
unge med en dyp interesse innen kunst og kultur gode muligheter for videreutvikling. Tiltakene for å
støtte opp om dette er Nye Bølger (prosjekt innen rytmisk musikk), kulturverksteder på kulturhusene
som gi rom for utprøving av ulike kulturuttrykk og lavterskel studio med fokus på musikk og
film/foto. Det er også viktig at det legges til rette for formidling av kunst både i kommunal og privat regi.
Karmøy kulturskole viderefører og videreutvikler sine tilbud innen mange kulturuttrykk.
Rammen for tilskudd til frivillige organisasjoner økes i henhold til forventet prisvekst på 1,6 prosent,
men det er foretatt noen justeringer mellom budsjett funksjonene.

Gjeldende planer og planstatus
Kommunedelplanen for kultur 2016 – 25 der tiltakene i handlingsplanen skal utvikle og gi
fremtidsrettede tjenester. Meråpne bibliotek, digital formidling, digital
billettering ved kulturarrangementer og digital telling av kulturhistoriske områder er noe som er
prioritert og iverksettes. Nye Bølger (prosjekt innen rytmisk musikk), kulturverksteder på kulturhusene
som gir rom for utprøving og eksperimentering av kulturelle ytringer som ungdomsrevy og lavterskel
studio med fokus på digital musikk.
Bibliotekplan. Gjeldende bibliotekplan ble vedtatt i 2014 og tiltakene i handlingsprogrammet er nå
gjennomført og implementert. Innen bibliotekfeltet er det stadig endringer og det er behov for en
revidering av planen for å kunne utvikle og gi fremtidsrettede tjenester

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger
i kroner
Netto driftsutgifter til
folkebibliotek per
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
kommunale kulturbygg per
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
kommunale musikk- og
kulturskoler, per innbygger 615 år(B)

1 575

1 602 2 185

2 050

2 194

1 460

2 297

2 224

2 122

251

256

297

321

210

196

281

283

262

130

106

535

179

313

125

252

262

267

2 322 1 914

1 506

1 733

2 314

2 275

2 439

1 841

2 273
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Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Produktivitet
Korrigerte brutto
driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler, per
bruker(B)

17 739

18 781 7 895

22 647

18 321

22 032 18 989

19 471

19 922

2,2 %

2,1 % 2,8 %

2,4 %

2,0 %

3,2 %

3,2 %

3,0 %

16,6 %

15,9 % 31,0 %

8,7 %

12,4 %

20,5 % 15,5 %

16,2 %

12,7 %

3,9

2,7

3,3

2,3

2,9

3,0

2,9

3 379 2 699

2 756

3 912

3 493

3 009

2 978

3 139

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikkog kulturskole, av barn i
alderen 6-15 år
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i
kommunens musikk- og
kulturskole, av antall barn i
al(B)
Utlån alle medier fra
folkebibliotek per
innbygger(B)
Årsverk, antall innbyggere
per årsverk i folkebibliotek

3,4

3 378

3,2

10,5 %

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2017 lavere utgifter til kultursektoren enn gjennomsnittet i
sammenlignbare kommuner (K13). Dette gjelder både på idrett og på kulturområdet. Innenfor
kulturområdet hadde Karmøy høyere utgifter til kulturskolen og kino, om lag like store utgifter til
bibliotek, men lavere til andre kulturaktiviteter.
Utgiftene til folkebibliotek var om lag på samme nivå som K13. Samlede utlån per innbygger var høyere
i Karmøy.
I kulturskolen hadde Karmøy i 2016 en klart høyere dekningsgrad. I Karmøy var 15,9 prosent av alle barn
i alderen 6-15 år elever i kulturskolen, mens tilsvarende andel i K13 var 12,7 prosent. Det var imidlertid
fortsatt barn på venteliste. Kostnadene samlet sett er høyere i Karmøy , men brutto utgifter per elev i
kulturskolen er lavere.

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Mål
Alle barn og
unge skal ha
mulighet til å
skape seg en
meningsfull
fritid
Barn og unge
med en dyp
interesse innen
kunst og kultur
skal ha gode
muligheter for
videreutvikling
Forutsigbare
rammevilkår for
et mangfold av

Indikator/målemetode
Besøkende på
fritidsklubber

Barn 6 - 15 år i
kulturskolen (%)

Siste måling
12041

Forventet 2018
11500

13,9 %

Antall frivillige
organisasjoner som får
tilskudd
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221

Mål 2019
13000

14,0 %

224

230
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Overordnet mål

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
frivillige
organisasjoner
Møteplasser for
inkludering,
mangfold og
kreativitet. Alle
skal ha mulighet
til å delta

Nærvær

Indikator/målemetode

Siste måling

Forventet 2018

Mål 2019

3,1

3,2

3,3

129 345

132 000

134 000

Antall besøk i
folkebibliotek per
innbygger

Totalt antall
besøkende bibliotek
Ungdoms deltakelse i
frivillige organisasjoner
(Ung data)
Ungdoms deltakelse i
frivillige organisasjoner
(Ung data)
Nærvær blant ansatte
innen sektor kultur

Alle barn og
Antall besøkende på
unge skal ha
museer
tilgang til og
god informasjon
om
kulturaktivteter
Antall solgte billetter
på Ticketco
Besøk på meråpent
bibliotek
Norsk kulturindeks
Utlån alle medier
folkebibliotek per
innbygger
Utlån alle medier
folkebibliotek totalt

67,0 %

69,0 %

67,0 %

69,0 %

96,5 %

95,5 %

96,0 %

14 141

14 500

17 000

1 018

2 600

3 200

11 000

15 000

269
3,2

3,3

200
3,4

197 776

204 000

206 000

Virkemiddel for å nå mål
En meningsfull fritid skal bidra til å skape et sosialt nettverk og deltakelse i kulturlivet, enten som
konsument eller deltar aktivt i et tilbud. De senere år er andel barn og unge som kommer fra
lavinntektsfamilier økende. Den økonomiske situasjonen for den enkelte kan da bli en barriere for
deltakelse i kulturlivet.
Aktivitetskort
Gjennom ordningen med Aktivitetskort bidrar kommunen til økt deltakelse på kultur og fritidstilbud for
barn og unge i lavinntektsfamilier. 230 barn og unge benytter seg av ordningen. Ordningen til omfatter
blant annet gratis inngang på Karmøy kino, Karmøyhallen, Tysværtunet og kommunale arrangement, i
tillegg til dekning av medlemskap i frivillige organisasjoner og friplasser på kulturskolen.
Kulturelle verksteder
Ved kulturhusene og folkebiblioteket gis det tilbud om ulike kulturelle verksteder. Dette kan være
makerspace workshop på biblioteket, School of rock, foto/film kurs eller til mindre kurs innen ulike
kulturuttrykk. Gjennom disse tilbudene vil den enkelte få kjennskap og prøve ut nye kulturuttrykk som
kan bidra til at de starter med den aktiviteten.
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Nye Bølger
Nye bølger er et interkommunalt (Karmøy, Haugesund og Tysvær) prosjekt innen rytmisk musikk.
Tilbudet er rettet mot ungdom som ønsker å satse på rytmisk musikk. Deltakerne får tildelt en mentor
som har en tett oppfølging av den enkelte artist eller gruppe.
Museer
Museene er en viktig arena for formidling av vår kulturarv. Økningen i antall cruiseturister som kommer
til vår region merkes også på enkelte av museene. Det er viktig å kunne videreutvikle tilbudene ved
museene for å nå de nye målgruppene. Sesongene er blitt lengre og bør være materiell og skal formidles
på flere språk.
Digitalisering
Sektor kultur er godt i gang med digitalisering på flere områder. Det største enkeltløftet har vært
innføringen av meråpne bibliotek, som ferdigstilles høsten 2018. Implementeringen av dette er også i
gang, med informasjon og opplæring av brukere vil være en viktig oppgave i 2019. Nye digitale
søknadsskjemaer for frivillige organisasjoner og informasjonskanalen skal også lanseres i løpet av 2019.
Ved kommunale arrangement benyttes den digitale billettplattformen Ticketco, noe som bidrar til at
billettene er enkelt tilgjengelig og kan gi økt salg. Det er nå også lagt til rette for betaling via Vipps og
skal integreres som en del av flere betalingsplattformer ved de kommunale kulturinstitusjonene.

Nye tiltak
Økt vedlikehold
Det er et større vedlikeholdsetterslep på kultur- og samferdselsbygg enn på de fleste andre formålsbygg,
ergo foreslås det å øke vedlikeholdspostene på slike bygg med 650.000 i 2019. Tiltaket vil bidra til å
redusere vedlikeholdsetterslepet og øke handlingsrommet for å utføre nødvendige utbedringer av
denne bygningsmassen.
Det foreslås styrking av vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veger. Dette finansieres med 350 000 kr
friske midler og gjennom omdisponering av midler. I all hovedsak var disse tidligere budsjettert for
strøm for gatelys. Disse kan frigjøres på grunn av redusert ansvar for antall gatelys og redusert forbruk
til moderne armaturer. Vedlikeholdsbudsjettet ligger langt under behovet dokumentert i Hovedplan
veg. Med en styrking av denne posten vil etterslepet øker noe mindre.
Tiltaket er fordeling av tiltak i vedtatt økonomiplan 2018-2021.
Økte drifts- og vedlikeholdsutgifter kulturhus
De kommunale kulturhusene er ikke bygget til kulturformålet og har behov for tilrettelegging til å kunne
gi et tilbud for alle. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet i sak 28/18 ang. om teleslynge i
kommunale kulturhus. Det foreslås å anskaffe teleslynger ved de kommunale kulturhusene for å bedre
den universelle utformingen på kulturhusene. I årene fremover er det behov for å foreta oppgradering
av den digitale infrastrukturen og for kunne følge utvikling og behovene fra brukerne.
Oppfølging av kulturplan - kostnader i tilknytning til større kulturarrangement
Det er et mål at kommunen skal bli en mer aktiv aktør i formidling av det lokale kulturlivet. I kommunen
er det flere kulturaktører innen ulike kulturuttrykk og sektor kultur vil arrangere større arrangement for
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å vise mangfoldet innen kulturlivet i kommune. Denne arenaen vil bidra til at flere som ønsker å satse på
sitt talent får vist det for et større publikum. Midlene vil gå til større arrangement i kommunal regi som
Artistgalla for lokale artister og historisk spill på Avaldsnes
Oppfølging av kommunikasjonsstrategi
I h.t kommunikasjonsstrategi kultur er det behov for å utvikle noen maler og digitale plattformer. Det er
behov for å kjøpe ekstern kompetanse for tilrettelegging av informasjonen til de ulike digitale
plattformene. Gjennom de nye plattformene er det et mål å ny et bredere publikum som kan gi økt
deltakelse og besøk ved arrangement.
Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.
Renhold Senteret 5,35% stilling
Kulturavdelingen har flyttet inn i Senteret (det tidligere ungdoms- og alderssenteret). Større arealer
medfører økte utgifter til renhold.
Økning bibliotek
Kultursektoren har midler som tilhører flere tjenesteområder. I budsjettet foreslås det å styrke
bibliotektjenesten med 33 000 kroner, gjennom en omprioritering av midler fra kultursektorens midler i
tjenesteområdene kultur, idrett og omsorg.
Fra vern av kulturminner til kulturformidling
Det foreslås flyttet midler fra tjenesteområde Nærmiljø over til tjenesteområde Kultur.
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Dette er kostnader knyttet til informasjonstiltak knyttet til formidling av kulturminner, ikke
forvaltningen av kulturminnene. Kostnader til markedsføring av kulturarrangement har vært ført på
kulturminnevern funksjonen. Disse kostnadene skal derfor etter kostra-prinsippene belastes
tjenesteområde kultur, og ikke nærmiljø hvor forvaltning av kulturminner inngår.

Innsparing
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Kultur
Historiske Avaldsnes - ny
utstilling
Sum Kultur

Sum øvrige år (10)
Samlede
Økonomiplan
prosjektbeløp
Ferdig Ørem. Netto Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
år
fin. prosjekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
utgift

2024

Sum investeringsprosjekter

0

15 000

0

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0 15 000

0

0

0 5 000 5 000 5 000

0

0

0

0

Historiske Avaldsnes - ny utstilling
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling
Status: Ny investering
Universitetet i Oslo jobber nå for fullt med forskning og dokumentering av alle relevante funn på
Karmøy som kan knyttes til kirke- og kongemaktsenteret på Avaldsnes. Det meste ventes å bli avsluttet
innen 2020. Utstillingen i Nordvegen Historiesenter er i dag ikke oppdatert på de siste funn og deler av
utstillingen har stått uendret siden oppstart. Rådmannen mener at hele utstillingen bør fornyes i
samsvar med de siste funn og den siste forskningen. Dette vil styrke den regionale attraktiviteten
betydelig og skape nyhetens interesse. Utstillingen skal fortelle norsk historie for nye generasjoner som
har annerledes forventninger og krav til god formidling. Derfor må utstillingen i formidlingssenteret
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være oppdatert både historisk og utstillingsmessig. Herunder kommer også de nye digitale og virtuelle
muligheter som kommunen bør utvikle videre i sin satsing på reiseliv og turisme gjennom å gi gode
opplevelser. Ny stedsutstilling i senteret og visuelle tiltak («augmented reality) rundt på området krever
en sammensatt og kreativ kompetanse, men blir nødvendig for å møte dagens og framtidens
forventninger. Foreslått budsjettramme bygger på veldig tidlige estimater og vurderes derfor som svært
usikker.
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Idrett
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019 2020 2021 2022
22 572 22 572 22 572 22 572

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tidsavgrenset bevilgning
Lagerlokaler Åkrehamn
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme

65
30
-710
0

65
30
-710
-613

65
30
-710
-583

65
30
-710
-553

-100
-100
-715

-100
-100
-1 328

-100
-100
-1 298

-100
-100
-1 268

21 857 21 244 21 274 21 304

Nye tiltak
Reduksjon idrett og tilskudd andres idrettsanlegg
Lagerlokaler Åkrehamn - videreføres ut til juni-2019
Hestesportsenter ref. kst. 108/17
Ny idrettshall Vormedal
Ny skole Eide/Stokkastrand
Sum Nye tiltak
Innsparing
Husleieinntekt idrettshaller - endring i avtaler
To stillinger byggeledere belastes investeringsbudsjett
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

-53
50
0
0
0
-3

-53
0
750
0
0
697

-53
0
0
396
105
448

-53
0
0
419
250
616

-101
-92
-14
-207
-210

-101
-92
-14
-207
490

-101
-92
-14
-207
241

-101
-92
-14
-207
409

21 647 21 734 21 515 21 713

Sammendrag budsjett
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble behandlet i 2017. Handlingsprogrammet viser hvilke
idrettsanlegg som er planlagt og hvilke anlegg som venter på spillemidler og kommunalt tilskudd.
Tiltakene i sektoren vedtas i kommunedelplanen og må dekkes innenfor eksisterende budsjettramme.
Ut fra dagens anleggssituasjoner er det spesielt press på tilgang til innendørs aktivitetsflater. Det
er under planlegging og vedtatt i gjeldende økonomiplan fleridrettshaller i Åkrehamn, Kopervik og på
Vormedal. Idrettsmiljøene alene vil kunne fylle den økte aktivitetsflaten med aktivitet, og økningen av
aktivitetsflater kan bidra til å gi et større mangfold av idretter. På dagtid vil idrettshallene benyttes av
skolene.
I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er det et mål at alle som ønsker det har mulighet til å
drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. Gjennom tildeling av tilskudd prioriteres nye
aktiviteter, som vil gi større bredde og mangfold i idrettslagene. For personer med nedsatt
funksjonsevne, inaktive og innvandrere videreføres samarbeidet med idretten om Folkepulsen.
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Gjeldende planer og planstatus
Kommunedelplan for idrett og fysisk viser i handlingsprogrammet hvilke idrettsanlegg som er planlagt
og hvilke anlegg som venter på spillemidler og kommunalt tilskudd.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten Oslo
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
idrett per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
kommunale idrettsbygg
per innbygger(B)

265

194

325

227

85

104

208

221

194

266

312

269

551

604

453

572

513

540

I likhet med kulturområdet har Karmøy også noe lavere utgifter til idrettsformål i følge Kostra. Tallene
her er noe usikre, da det ser ut til å være en del ulik praksis mellom kommunene. For 2018 indikerer
imidlertid tallene at Karmøy har lavere kostnader til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, men om
lag like høye kostnader som sammenlignbare kommuner (K13) til idrettsformål ellers, noe som
inkluderer tilskudd til andres idrettsanlegg. For idrettsbygg utgjør lavere avskrivningskostnader en viktig
del av forklaringen på lavere kostnader i Karmøy, noe som reflekterer lave investeringer i kommunale
idrettsanlegg de siste årene. Dette vil kunne endre seg fremover, blant annet knyttet til bygging av nye
idrettshaller.
Organisert idrett er den viktigste organiserte fritidsaktiviteten for ungdom. Deltakelsen i den organiserte
idretten avtar i ungdomsårene, og treningssentre og andre former for egenorganisert trening og mosjon
blir viktigere treningsarenaer. Trenden det siste tiåret har vært at et er kommet flere aktører som tilbyr
idretts- og mosjonsaktiviteter utenom den organiserte idretten. Kulturundersøkelsen på Haugalandet
ble gjennomført for første gang i 2016 og viser bruken av ulike kultur- og fritidsaktiviteter for personer
over 15 år. Resultatene for Karmøy viser følgende deltakelse:
Ukentlig
Deltar i organisert idrett
Trener i helsestudio
Mosjonerer eller annen fysisk aktivitet
Bruker tur og friluftsområder
Bruker svømmehall

16 %
21 %
60 %
36 %
9%

1-3 ganger i
Sum månedlig eller oftere
måneden
3%
19 %
8%
29 %
18 %
78 %
35 %
71 %
12 %
21 %

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Mål
Bygge
nærmiljøanlegg i
tilknytning til
boområder,
turområder,
idrettsanlegg og
skoler
Flere aktive
medlemmer i
idrettslagene

Indikator/målemetode
Nye nærmiljøanlegg i
året

Siste måling
3

Forventet 2018
2

Mål 2019
4

8 995

9 100

9 200

Deltakelse i frivillige
organisasjoner
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Overordnet mål

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Sikre
tilgjengelighet til
utmarka

Indikator/målemetode
Nye
parkeringsområder i
tilknytning til
friluftsområder
Økt
Andel som sykler eller
hverdagsaktivitet går til skolen
Besøkende offentlig
bading i Karmøyhallen
Økt kjennskap og Telltur deltaker
bruk av
turmålene i
kommunen

Siste måling
0

Forventet 2018
0

Mål 2019
1

80,0 %

48 497

46 000

49 000

1 070

1 100

1 150

Virkemiddel for å nå mål
Tilskuddsordninger
For å bidra til at det er flere aktive medlemmer i idrettslag videreføres dagens tilskuddsordninger. I h.t.
den nye kommunedelplanen er det nå blant annet gitt åpning for at flere idrettslag kan søke om tilskudd
til daglig leder. Flere av tilskuddordningene her justert i med forventet prisvekst.
Nye idrettshaller
Det er under planlegging nye idrettshaller på Åkra, Kopervik og Vormedal. I dag er det stort press på
idrettshallene og ved å øke kapasiteten vil man også kunne bidra til større mangfold av idretter og
dermed fange opp flere aktive. I 2019 vil det være planlegging og bygging.
Handlingsprogram
Ved rulleringen av handlingsprogrammet kommer det stadig inn nye anlegg på listen. Det er viktig med
den rette type anlegg som sikrer mangfold og kravene som idrettene setter for utvikling av sin idrett.
Gode samhandlingsprosesser med brukerne ved utbygging av nye idrettsanlegg.
Digitalisering
Kulturdepartementet har innført nytt digitalt system for søknader om spillemidler til idrettsanlegg
(anleggsregisteret.no). Kommunen gir råd og veiledning til frivillige organisasjoner som skal bygge
anlegg og søke om spillemidler. Det er også muligheter til å ta ut statistikk som kan benyttes i analyse av
anleggsbehovet i kommunen.
Nyskapende nærmiljøanlegg
For å få flere barn og unge aktive bør man se på muligheten for å søke om midler til utvikling av
nyskapende nærmiljøanlegg i forbindelse med uteområder ved skoler.

Tidsavgrenset bevilgning
Lagerlokaler Åkrehamn
Det ble i 2018 bevilget midler til midlertidige bygg for lagerlokaler på Åkrehamn. Dette var en
engangsbevilgning i 2018, og tas derfor ut. Det er antatt at det er behov for denne løsningen frem til juni
2019. Det er derfor i et eget tiltak foreslått å videreføre bevilgningen til da. Tiltaket brukes til virksomhet
på flere tjenesteområder, og er derfor fordelt mellom tjenestesektor samferdsel og tjenestesektor
idrett.

Side 114 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Nye tiltak
Reduksjon idrett og tilskudd andres idrettsanlegg
I budsjett for 2018 ble det lagt inn en økning på idrettsfunksjonen 380 hvor av deler av midlene gjennom
idrettslagene benyttes i tilknytning til aktiviteter rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Idrettslagene driver dermed et tilbud som i henhold til KOSTRA sorterer innunder tjenesteområde
"Omsorg". Det foreslås derfor gjennomført en justering i tråd med korrekt KOSTRA fra "Idrett" til
"Omsorg" som i tillegg da tildeles som et øremerket tilskudd til bruk innen denne type tilbud.
Lagerlokaler Åkrehamn - videreføres ut til juni-2019
I driftsbudsjetter er det tatt høyde for utgifter til leie av brakker inntil bygget er etablert. Tiltaket brukes
til virksomhet på flere tjenesteområder, og er derfor fordelt mellom tjenestesektor samferdsel og
tjenestesektor idrett.
Hestesportsenter ref. kst. 108/17
Karmøy kommunestyre har vedtatt å gi kr 750 000 i tilskudd til nytt interkommunalt hestesportsenter i
Tysvær i henhold til regler for finansiering av interkommunale idrettsanlegg på Haugalandet. Haugaland
Hestesport Arena AS har fått interkommunal og regional status for bygging av hestesport på Skeiseid i
Tysvær kommune.
Haugaland Hestesport AS ble stiftet av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og FaxiIslandshestforening.
Indre Haugaland Ryttersportsklubb er fra 01.07.2016 en sammenslåing av flere rideklubber på
Haugalandet inkl. Spanne Rideklubb. Den nye klubben har ca. 200 medlemmer fra kommunene Tysvær,
Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Karmøy og Haugesund.
Målet er å etablere et hestesenter som samler ressurser og kompetanse innen hestesporten, og skaper
et miljø utvikling for hestesporten på tvers av kommunegrensene. Hestesportsenteret får muligheter til
å arrangere større konkurranser, samt ivareta flere grener innen hestesporten Tilskudd til
interkommunale idrettsanlegg utbetales normalt etter at anlegget er ferdig bygget.

Innsparing
Husleieinntekt idrettshaller - endring i avtaler
Avtale med fylkeskommunen vedrørende leie av Karmøyhallen/Håvikhallen for Kopervik videregående
skole er fornyet fra august 2018. Leieobjektet skal kun nyttes til formålene skole- og idrettsaktivitet.
Leieavtalen øker med 254 000 kr i året.
To stillinger byggeledere belastes investeringsbudsjett
Det er naturlig at eiendomsutvikler ikke skal belastes investeringer bolig og industri men inngå i
driftsbudsjettet. Samtidig vil Karmøy Kommune belaste investeringsbudsjettet med byggelederne som
jobber 100 % mot investeringer. Eiendomsutvikler har ansvar for å holde seg løpende oppdatert på
Karmøy kommunes eiendomsportefølje (bygninger, boliger og grunn), kartlegge fremtidige behov og
utvikle Karmøy kommune sin eiendomsportefølje i henhold til behovene. Myndigheten til
eiendomsutvikleren er gitt i henhold til delegasjonsreglementet til Karmøy kommune, herunder mandat
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til å gjennomføre offentlige anskaffelser. Eiendomsutvikleren skal være en sentral tilrettelegger,
forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler fast eiendom for god lønnsomhet og
samfunnsriktig utnyttelse.
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Sum øvrige år (10)

Økonomiplan
Utgift
2019

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utgift
2026

Utgift Utgift
2027 2028

Idrett
Lagerlokaler Åkrehamn

2019

0

1 500

1 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ny idrettshall Vormedal

2020

10 000

36 000

30 000

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ny skole Eide/Stokkastrand

2021

10 000

30 800

25 800

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ny skole Kolnes/Eikje

2028

-4 000

29 500

0

0

0

0

0

0

3 500

15 000

15 000

0

Åkra erverv/infrastruktur/idrettshaller

2019

17 300

151 500

97 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 300 154 725

28 000

0

0

0

0

3 500

15 000

15 000

0

-41 300 249 300 154 725 28 000

0

0

0

0 3 500 15 000 15 000

0

Sum Idrett

Sum investeringsprosjekter

-41 300

Lagerlokaler Åkrehamn
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere bevilget
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme ble sist vedtatt endret i forbindelse med rapport per
2. tertial 2018.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til samferdsel og idrett. Beløpet er i investeringstabellene
derfor splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 3 millioner kroner.
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Eksisterende lagerlokaler på Åkrahamn ble det funnet muggsopp, og det er satt opp brakker som en
midlertidig løsning. Lagerlokalet benyttes blant annet som kontor, oppmøtested og pauserom for
ansatte. Nytt bygg er derfor tenkt å inneholde oppholdsrom, garderober, sanitæranlegg og kontorplass.

Ny idrettshall Vormedal
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Karmøy kommune skal, i tett samarbeid med interesseorganisasjoner og brukere, planlegge en
flerbrukshall som skal ivareta halldekningen i sone 5. Det er besluttet at idrettshallen skal lokaliseres på
sørsiden av grusbanen ved Vormedal ungdomsskole.
Formålet med ny investering er å forbedre halldekningen i sone 5 i henhold til innspill gitt i
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2018 til 2021. I tillegg vil elevene ved
Vormedal ungdomsskole få tilgang til bedre lokaler for kroppsøving.
Den nye idrettshallen vil inneholde en enkel tribune for rundt 240 deltakere, foaje, kiosk, møterom,
hallflate samt rundt 40 sykkelparkeringer under tak.

Ny skole Eide/Stokkastrand
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 416 millioner kroner.
Prosjektet omfatter oppføring av en ny barneskole for 700 elever og oppføring av idrettshall i tilknytning
til skolebygget. Dagens Eide skole har en funksjonell kapasitet på 320 - 340 elever. Elevtallsprognosen
for skolen viser at elevtallet vil vokse til ca. 400 elever i 2020. Elevtallet er nå i ferd med å overskride
vurdert kapasitetsgrense, og det haster derfor med å finne kapasitetsløsninger for Eide skole.
Kommunestyret vedtok i september 2016 reguleringsplan for ny skoletomt på Stangeland. Den nye
tomten ligger i inntaksområdet for Stokkastrand skole, og de fleste elevene ved Stokkastrand vil få den
nye skolen som nærskole. Stokkastrand skole har dessuten både funksjons- og bygningsmessige
utfordringer på kort sikt, og kan se ut til å få kapasitetsutfordringer på lengre sikt. Prosjektet anslås nå å
ha en brutto kostnad på 426 mill. kroner, hvorav 10 mill. kroner vil bli dekket med spillemidler.
Prosjektet omfatter prosjektering og oppføring av ny skole og idrettshall, utomhus område for ny skole,
parkeringsplass, rekkefølgekrav, samt erverv av areal for ny skole og idrettshall.
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I forbindelse med oppføring av ny skole på Eide/Stokkastrand skal det oppføres en idrettshall som
etableres i direkte tilknytning til skolebygget. Idrettshallen dimensjoneres i forhold til krav som utløser
spillemidler.

Ny skole Kolnes/Eikje
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme utarbeidet og endret periodisering.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 335,5 millioner kroner.
Det forventes stor økning i boligbyggingen i Kolnes skolekrets fra om lag år 2021-2023, og det vil da
være behov for en skole med kapasitet og areal betydelig høyere enn dagens Kolnes skole. Med
boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for skolebruksplanen, vil skolen ha et høyere elevtall enn
skolens fulle kapasitet ved utgangen av den kommende 10-årsperioden. Det bør derfor tas høyde for
bygging av ny skole i løpet av gjeldende budsjettperiode.
Kommunestyret behandlet saken den 18.6.2018, saksnummer 70/18 og hadde følgende vedtak:
Ny skole på Kolnes må ses i sammenheng med utviklingen av nytt boligområde på Kolnes, Eikje og Skre,
samt bygging av ny Eikjevei.
Prosjektet omfatter oppføring av ny barneskole for 500 elever, med et bruttoareal på 5 700
kvadratmeter. Prosjektet omfatter også oppføring av en minihall som skal dekke skolens behov. Nytt
inventar kombinert med noe gjenbruk fra den gamle skolen, uteareal, sykkelskur, etablering av
trafostasjon og grunnerverv av areal regulert som boligfelt/næring er inkludert i estimatet. Estimatet for
skolebygg og minihall er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav er ikke
medberegnet i estimatet.

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme foreslås økt med 4,5 millioner kroner. 2,7 millioner
av økningen er knyttet til spillemidler, mens resterende budsjettøkning er knyttet til rivning av
kommunale bygg.
Formålet med investeringen er å tilfredsstille kapasiteten for fremtidig barneskole, samt eksisterende
ungdomsskole innen kroppsøving. I tillegg skal en idrettshall leies ut til Åkrehamn vgs. Idrettshallene vil
også øke kapasiteten for å utøve innendørsidrett for barn og ungdom på ettermiddager.
Prosjektet omfatter erverv av arealer for undervisningsformål og idrettsformål, oppføring av en dobbel
idrettshall, sanering av den eksisterende Åkrahallen og infrastrukturarbeid (rekkefølgekrav).
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Budsjetterte spillemidler i 2022 er redusert fra 20 millioner til 18 millioner kroner. Dette basert på
avklaringer tatt med Fylkeskommunen. I tillegg viser det seg at kommunen må tilbakebetale deler av
mottatte spillemidler knyttet til oppgradering av Åkrahallen i 1995 og 2001. Tilbakebetalingen er
estimert til 0,7 millioner kroner ved rivning av Åkrahallen i 2020, som planlagt. Tilbakebetaling av tildelte
spillemidler gjelder i 30 år etter at spillemidlene er tildelt, men en nedskalering av beløpet etter 10 år.
Budsjett 2019 er utover årsavhengig budsjettjustering foreslått økt med 1,8 millioner kroner til rivning
av en driftsbygning og en enebolig på tilknyttet ervervet tomt. Eiendommene ble ervervet av
kommunen for fremtidige Åkra skole.
Driftsbygning tilhørende Haugebergsvegen 27, Åkrahamn er i en slik forfatning at det av
sikkerhetsmessige hensyn vurderes nødvendig å rive bygningen snarlig. Enebolig i Haugebergsvegen 29,
Åkrehamn, bærer preg av manglende vedlikehold og er vurdert uegnet til bolig- eller utleieformål.
Rådmannen anbefaler at bygningene rives samtidig. Dette vil gi en besparelse knyttet til
mobiliseringskostnader sammenliknet med om bygningene blir revet hver for seg. Erverv av disse
eiendommene er belastet dette investeringsprosjektet, rivningen anses som en del av den totale
utgiften til erverv da eiendommene er tiltenkt ny Åkra skole.
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Livssyn
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019 2020 2021 2022
27 432 27 432 27 432 27 432

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Pensjonsendringer
Tidsavgrenset bevilgning
Livssynssamfunn (driftskonsekvens av investering)
Ekstra vedlikeholdstilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme
Ramme 2019-2022

735
-11

735
-11

735
-11

735
-11

-250
-200
-450
274

-250
-200
-450
274

-250
-200
-450
274

-250
-200
-450
274

27 706 27 706 27 706 27 706
27 706 27 706 27 706 27 706

Sammendrag budsjett
Budsjettet til livssyn videreføres i tråd med tidligere vedtak.
I likhet med mange andre områder i kommunen, har Karmøykirken utfordringer med
vedlikeholdsetterslep. Med støtte fra kommunen gjennomførte Karmøy kirkelig fellesråd en kartlegging
av kirkebyggene i kommunen i 2017. På bakgrunn av dette ble det i økonomiplan 2018-2021 satt av
ekstra investeringsmidler til rehabilitering av kirkebygg og restaurering av Avaldsnes kirke. Disse er
videreført i rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022.
Rådmannen er opptatt av at det må være en god balanse mellom aktivitet og det å ivareta byggene i
kirken. Rådmannen ser derfor positivt på at fellesrådet har fulgt opp disse signalene i sitt
budsjettforslag, og har økt budsjettposten for vedlikehold.
Det budsjetteres videre med nye bevilgninger til kirkegårder. Kostnadsanslaget til ny gravplass på
Avaldsnes er økt, og det er lagt inn en økning i investeringsrammen til kirkegårder på bakgrunn av dette.
På bakgrunn av forslag for fellesrådet, foreslås det at kommunestyret vedtar en økning i festeavgiften
for graver til kroner 195 per år per grav fra 2019.
Det vises for øvrig til Karmøy kirkelig fellesråds forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022. Dette
ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.
Det er usikkerhet knyttet til tilskudd til livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Andelen innbyggere
som er medlemmer og tilhørige i Den norske kirke er svakt fallende. Tilskuddet til de andre
livssynssamfunnene er basert på hva kommunen gir i tilskudd til Den norske kirke per medlem. Så når
medlemstallet går ned der, så trekker det i retning av høyere utgifter til andre livssynssamfunn. I
motsatt retning trekker det at det også er en liten reduksjon i medlemstallet til andre livssynssamfunn
(fra 9,1 til 9,0 prosent).
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Gjeldende planer og planstatus
Investeringer i kirkegårder/gravplasser tar utgangspunkt i dagens plan for fremtidig gravplassutvidelser.
Planen er oppdatert i 2017.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter til funksjon
392 tilskudd til tros- og
livssynssamfunn pr. innbygger i
kro(B)
Netto driftsutgifter til funksjon
390,393 pr. innbygger i
kroner(B)
Sysselsatte i årsverk lønnet av
kirkelige fellesråd pr. 1000
innbygger

49

50

47

106

63

53

68

63

74

557

577

632

616

525

631

574

612

503

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

1,0

0,8

0,9

0,8

72,1 %

72,4 % 60,0 %

60,2 %

61,9 %

60,9 % 53,6 %

58,9 %

54,4 %

80,1 %

75,7 % 58,9 %

54,5 %

54,0 %

71,7 % 57,9 %

61,2 %

54,0 %

79,6 %

79,0 % 73,1 %

70,3 %

70,9 %

76,2 % 70,5 %

73,6 %

70,1 %

9,1 %

9,0 % 11,9 %

13,7 %

11,2 %

8,8 % 11,7 %

10,3 %

12,4 %

8

3

1 157

275

Dekningsgrad
Døpte i prosent av antall
fødte(B)
Konfirmerte i prosent av 15åringer(B)
Medlem og tilhørige i Dnk i
prosent av antall innbyggere(B)
Medlemmer i tros- og
livssynssamfunn utenfor Den
norske kirke i prosent av antall
innbyggere

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Antall sokn i kommunen

8

8

11

5

1 195

Ressursbruk. Karmøy har noe høyere kostnader til kirke og livssyn enn sammenlignbare kommuner
(K13). Per 2017 var kostnadene om lag 8 prosent høyere enn gjennomsnittet i K13. Det er særlig
kostnadene til gravplasser som ligger høyt i Karmøy. Tilskudd til Den norske kirke (Dnk) er også litt
høyere enn gjennomsnittet, mens tilskuddet til andre religiøse formål (tilskudd til andre
livssynssamfunn) er lavere.
Medlemstall og oppslutning. Dette har sammenheng også med medlemstall. I Karmøy utgjorde
medlemmer og tilhørige i DnK 79,0 prosent av innbyggerne i 2016, mot 70,5 prosent på landsbasis. Både
nasjonalt og lokalt er medlemstallet svakt fallene. Fra 2014 til 2017 gikk andelen ned med 2,1
prosentpoeng i Karmøy, mot 3,3 prosent nedgang nasjonalt.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn er samtidig noe lavere med 9,0 prosent av innbyggerne i Karmøy,
mot 11,7 prosent av innbyggerne nasjonalt.
Karmøy har også en vesentlig høyere andel døpte og konfirmerte enn landsgjennomsnittet.
Antall sokn og kirkebygg er en kostnadsdriver som kan forklare at Karmøy har høyere kostnader enn
gjennomsnittet i K13. Karmøy har 8 sokn. Det utgjør 5280 innbyggerne per sokn per 2017. På landsbasis
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var det 4431 innbyggere per sokn. Karmøy har i så måte relativt større sokn enn landsgjennomsnittet.
Målt mot K13-kommune er imidlertid bildet et annet. I gjennomsnitt er det 7191 innbyggere per sokn i
K13-kommunene.
Karmøy
5280
4174

Innbyggere per sokn
Medlemmer og tilhørige per sokn

K13
7191
5043

Landet
4431
3126

Tidsavgrenset bevilgning
Livssynssamfunn (driftskonsekvens av investering)
I vedtatt økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt investeringstilskudd til rehabilitering av kirkebygg.
Dette utløser ekstra driftstilskudd til andre livssynssamfunn. I 2019 ble det ikke budsjettert med et slikt
investeringstilskudd, og anslag på tilskudd til andre livssynssamfunn reduseres derfor i 2019 i samsvar
med kommunestyrets vedtak i økonomiplan 2018-2021.
Ekstra vedlikeholdstilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd
Det ble i budsjettet for 2018 lagt inn et ekstra tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd til økt vedlikehold.
Dette var en engangstilskudd i 2018, og tas følgelig ut i budsjettet for 2019 i samsvar med
kommunestyrets vedtak i økonomiplan 2018-2021.

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem. Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Livssyn
Kirkegård/gravplass utbedring 2018-2026
(planprosjekt)
Kirkegård/gravplass utbedring 2028(planprosjekt)
Avaldsnes kirke restaurering
Kirkebygg - rehabilitering

2026

0

28 349

11 949

320

400

2 080

2 800

3 600

400

4 400

0

0

2036

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

2019

0

18 680

11 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

23 349

320

2 400

4 080

4 800

3 600

400

4 400

0

1 600

Årsbevilgning

Sum Livssyn

Sum investeringsprosjekter

Sum øvrige år (10)
Økonomiplan
Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0

48 629

0 48 629 23 349

320 2 400 4 080 4 800 3 600

Investeringsbudsjett
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Kirkegård/gravplass - utbedring 2018-2026 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjett 2019 er økt med 4 mill. kroner, i tillegg til endret periodisering.
Bevilgningen utbetales som tilskudd til kirkelig fellesråd. Avsatt budsjett er derfor ekskl. mva.
Budsjettet tar utgangspunkt i dagens plan for fremtidig gravplassutvidelse, som ble oppdatert i 2017.
Kirkegårder/gravplasser som er prioritert i planperioden er Avaldsnes, Åkra, Veavågen, Falnes, Torvastad
og Norheim.
Det største prosjektet er ny gravplass på Avaldsnes og er planlagt gjennomført i 2019. Alle som i dag
gravlegges på Avaldsnes blir lagt i gjenbruksgraver. Derfor haster det med å få på plass ny gravplass.
Detaljplanlegging er gjennomført og priser hentet inn. Mottatte tilbud var høyere enn lagt til grunn ved
forrige rullering av budsjettet. Mulige besparelser er vurdert og løsningene som nå ligger til grunn
vurderes som de beste med hensyn til økonomi og kvalitet. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at
budsjett 2019 økes med 4 millioner kroner for at ny gravplass Avaldsnes kan realiseres.

Kirkegård/gravplass - utbedring 2028- (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Ny investering
Prosjektet er en forlengelse av Utbedring kirkegårder/gravplasser 2018-2026 (planprosjekt).
Avsatt beløp i 2028 er knyttet til planarbeid til ny gravplass Kopervik/Stangeland. Prosjektet er i en
veldig tidlig fase og total budsjettramme og periode er enda ikke fastsatt. Bevilgningen utbetales som
tilskudd til Karmøy kirkelige fellesråd og er derfor ekskl. mva.

Avaldsnes kirke - restaurering
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Bevilgningen utbetales som tilskudd til kirkelig fellesråd. Avsatt budsjett er
derfor ekskl. mva.
Avaldsnes Kirke, Olavskirken, er et særdeles viktig kulturminne i Karmøy. Kirken ble reist rundt 1250 av
Håkon IV Håkonsson og fungerte som kongelig kapell og en del av selve kongsgårdsanlegget.
Tilstanden til bygget ble kartlagt, og synliggjorde et omfattende restaureringsbehov. I rapporten står det
blant annet "
«Avaldsnes kirke er plassert på en åpen høyde i Karmsundet. Steinkirken er svært utsatt for
klimapåkjenninger fra slagregn og fuktinntrenging i kistemurer ved skip og kor.
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Fasader på vesttårnet har fuktinntrenging fra nedbør og slagregn over tid. Fukt trekkes inn gjennom
fasadens sementfuger, og fører fuktinntrenging nedover underliggende tårn-konstruksjon.
Tårn-konstruksjon som er delvis plassert inn over skipet, fører til omfattende fukt og råteskader på
middelalderkirken. Dagens beslagsløsning mellom tårn-konstruksjon og skip har ikke muligheter å føre ut
fuktinntrenging mellom fasade og betong-konstruksjon. Dette er en svært alvorlig tilstand som kan
skade kulturminnet vesentlig.»
Det er bevilget midler over statsbudsjettet i tillegg til kommunale midler til restaurering av kirken.
Utvendig restaurering er igangsatt i 2018, og det planlegges gjennomføring av innvendig restaurering i
2019.
Avaldsnes kirke er fredet og bevilgninger til denne vil etter regelverket ikke medføre ekstrabevilgninger
til andre trossamfunn.

Kirkebygg - rehabilitering
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Bevilgningen utbetales som tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd. Avsatt
budsjett er derfor ekskl. mva.
Det ble i 2017 kartlagt tilstanden på kirkebyggene i kommunen. I likhet med kommunens egne bygg har
kirkene et betydelig vedlikeholdsbehov. Denne bevilgningen kommer i tillegg til avsatte budsjettmidler
til restaurering av Avaldsnes kirke.
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Helse
Driftsbudsjett med endringer

Vedtatt Budsjett Forrige år

2019
99 386

Sum Kostra-korrigeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

5 892
3 000
306
-1 005
8 193

Beløp i 1000

Konsekvensjustert ramme

Økonomiplan
2020
2021
99 386 99 386
5 892
3 000
306
-1 005
8 193

5 892
3 000
306
-1 005
8 193

2022
99 386
5 892
3 000
306
-1 005
8 193

107 579 107 579 107 579 107 579

Nye tiltak
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Kommuneoverlege - økning
Legevaktavtale. Beredskap KØH
Hjelpemiddeltekniker
Opptrapping re/-habilitering
Leirskole - utvidelse
Sum Nye tiltak
Innsparing
Egenbetaling/ håndteringsgebyr korttidshjelpemidler
Fordeling sykelønnsrefusjon
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

800
363
350
310
170
60
2 053

800
363
350
310
170
60
2 053

800
363
350
310
170
60
2 053

800
363
350
310
170
60
2 053

-310
-122
-44
-476
1 577

-310
-122
-44
-476
1 577

-310
-122
-44
-476
1 577

-310
-122
-44
-476
1 577

109 156 109 156 109 156 109 156

Sammendrag budsjett
Samhandlingsreformen har over tid gitt kommunen et større ansvar for forebygging, behandling og
rehabilitering av pasienter. Dette har bidratt til at en større del av oppfølging og behandling
gjennomføres i kommunen i alle aldersgrupper. Dette stiller krav til kompetanse og kvalitetsutvikling på
alle områder innen helse og omsorgstjenesten.
De fleste barn og unge har en god helse, men undersøkelser (Folkehelserapporten 2014/16) tyder på at
barn og unge lider av psykiske plager i større grad enn tidligere. Det kan skyldes delvis et større press i
forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger. Denne utviklingen sees
også i Karmøy blant ungdom og kartlegges 2. hvert år gjennom Ungdata-undersøkelsene. Det estimeres
at det til enhver tid er 15 – 20 prosent av barne-ungdomsbefolkningen i Norge som har nedsatt funksjon
grunnet psykiske utfordringer. Ut fra en oppgaveforskyvning fra BUP/helseforetaket til kommunene må
en økt del av oppfølging og behandling av lette til moderate lidelser innen psykisk helse barn og
unge følges opp av kommunen.
Det er derfor behov for en styrket tverrfaglig og tverretatlig innsats overfor barn og ungdom som sliter
psykisk. Karmøy kommune har ikke en egen tjeneste psykisk helse for barn og unge men har
tjenestetilbudet integrert i de øvrige tjenester for barn og unge. PPT, barnevern og helsestasjon er i gang
med kartlegging og utvikling av framtidig tjenestetilbud Kommunen har mottatt tilskudd til styrking av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I kommunestyrevedtak 18.06.2018 ble det vedtatt en plan for
styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten ut fra tilskuddsmidler i 2019 og 2020. Rådmannen
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foreslår økte ressurser til tjenesten, men den økonomiske situasjonen medfører at ikke hele tilskuddet
kan benyttes til faste stillinger. Ytterligere styrking vurderes i budsjett for 2020.
Bokn kommune har inngått avtale om jordmortjeneste fra Karmøy kommune, med oppstart medio
2018.
Primærhelsemeldingen påpeker at en framtidsrettet helsetjeneste er en tjeneste som er helhetlig, har
god tilgjengelighet, problemer forebygges og avklares tidlig og som bidrar til mestring av sykdom som
ikke kan behandles. Dette er en utvikling som går over tid og kommunen har økt satsing og utvikling av
tiltak innen friskliv, mestring, forebygging og rehabilitering.
Kommunen har en større andel førstegangsrekrutter med overvektproblematikk (folkehelseprofil 2016)
enn landet for øvrig. Det er viktig med økt fokus på forebygging av overvekt og fedme blant barn og
unge samt tiltak for å hjelpe ved overvekt. Frisklivstilbud gir mulighet til hjelp med livsstilsendring.
Kommunen har startet opp egne frisklivstilbud i 2016 og vil fortsette å utvikle tilbudet i 2019-22.
Kommunen har fortsatt lav dekningsgrad når det gjelder fysioterapitjenester i kommunen. Kommunens
fysioterapitjenester består av private og kommunale fysioterapeuter som fordeler oppgavene ut fra
vedtatt prioriteringsliste. Blant de oppgavene private fysioterapeuter driver er bassengtrening for
voksne pasienter med kroniske lidelser.
Innen fysio- og ergoterapitjenesten er det tatt ut gevinstrealisering for bruk av mobil omsorg ved å
utvikle og drifte frisklivstilbud, lærings og mestringstilbud.
Det er gjort endringer i Kostrafunksjon for å få tiltak som utføres innen friskliv, læring og mestring lagt til
riktig funksjon 233, og synliggjør dermed annet forebyggende arbeid i kommunen. Tiltakene har
tidligere vært funksjonsført ut fra organisering på funksjon 241 og 243.
Hjelpemiddelformidling er en viktig del av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til innbyggerne i
kommunen. Både bruk av korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler er økende i kommunen i tråd med
intensjonen om at innbyggerne skal få bistand til økt funksjons- og mestringsnivå. Det er et stort behov
for å øke ressursene til hjelpemiddelformidling. Det foreslås å innføre en egenandel og gebyr for
formidling av hjelpemidler for å finansiere deler av kommunens kostnad i håndtering av
korttidshjelpemidler.
Rekruttering av leger er fortsatt vanskelig i Karmøy og innsatsen framover vil fortsette. Fra 1. mars 2017
er det et krav at alle leger som arbeider som fastleger skal starte i spesialisering som allmennlege og fra
1. januar 2019 er det et krav at alle leger som starter som fastlege må ha gjennomført LIS 1
(turnuslegetjeneste). Dette stiller store krav til kommunen om å legge til rette for utdanning av nye leger
til kommunen. Utarbeidet legeplan for 2018 – 2024, behandles politisk i november 2018, beskriver
behovet for økte legeressurser framover. De to største utfordringene de kommende årene er å øke både
kapasiteten og robustheten i fastlegeordningen. Det er et ønske om å gi bedre forutsigbarhet og
rammer for legenes arbeid. Det er derfor ønskelig å få etablert flere fler legesentre, eventuelt i
kommunal regi.
Bassengleie fysioterapeuter
Bassengtrening og bassengleie ble i hovedutvalg helse og omsorg den 31.01.2018, behandlet som sak
med vedtak om at «privatpraktiserende fysioterapeuter innrømmes rabatt på 50 % begrenset oppad til
80 000 kr på bassengleien. Ordningen gjelder for 2018 og skal evalueres før neste budsjettbehandling».
På bakgrunn av vedtaket er det gjort en evaluering av tilskuddsordningen til bassengleie der alle
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privatpraktiserende fysioterapeuter i Karmøy kommune ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til
bassengtrening og bassengleie. Ordningen er også vurdert opp mot den kommunale fysio –
ergoterapitjenesten og i forhold til pasientklager.
Ordningen evalueres som godt fungerende av fysioterapeutene. Det er tre privatpraktiserende
fysioterapeuter som driver bassengtreningen, ingen av de andre ønsker nå å starte bassengtrening.
Fysioterapeutene som driver trening opplever å ha bedre tid til oppfølging av pasientene. De opplever at
uten dette tilskudd til bassengleie går bassengtreningen med økonomisk tap med tapt drift på klinikken.
Det er ikke gjennomført evaluering blant pasientene, da kommunen ikke har tilgang til dataregistrene
her. Den kommunale fysioterapitjenesten får tilbakemeldinger fra enkelte om at bassengtreningen som
gis har god kvalitet. Det er ikke mottatt klage på tjenesten.
Tiltaket legges ikke inn i budsjett 2019 ut fra den økonomiske situasjonen.

Gjeldende planer og planstatus
Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering retter seg inn mot bruker med
funksjonsnedsettelse som følge av fysisk sykdom, uavhengig av alder, diagnose og bosted.
Rehabiliteringstilbud til store brukergrupper vil i større grad utvikles og gis i kommunene framover.
Kommunen har vedtatt plan for habilitering og rehabilitering i kommunen med egen handlingsplan for
2018-2025.
Plan for habilitering og rehabilitering beskriver også utfordringer når det gjelder kapasitet og
samhandling om hjelpemiddelformidling. Hjelpemiddelkompetanse er viktig i både innen forebyggende
arbeid for barn og unge, rehabilitering og tverrfaglig samarbeid for brukere i alle aldersgrupper og for å
bidra til av innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem. Kommunen har mottatt tilskudd, samt fått økt
ramme for å prioritere rehabilitering. For å følge opp vedtatt plan for habilitering og rehabilitering vil
tilskuddsmidler og økt rammeoverføring i 2019 benyttes til å styrke kompetanse og kapasitet innen
hjelpemiddelformidling. Det prioriteres å øke årsverk for hjelpemiddeltekniker, samt øke legeressursen
til sykehjem.
Det planlegges ny interkommunal legevakt for kommunene Haugesund, Sveio, Tysvær, Sveio, Bokn og
Karmøy, samt deltjenester for Vindafjord og Etne, Sauda og Suldal. Karmøy kommune er vertskommune.
Det er avsatt midler på investeringsbudsjettet for nytt bygg lokalisert på Raglamyr for ny interkommunal
legevakt samlokalisert med ambulanse. Bygget var planlagt ferdigstilt 2020-21, men ny framdriftsplan
må utarbeides ut fra forsinkelser i prosjektet. Det er et mål å samlokalisere legevakten med nye lokaler
for brann og redning og ambulansetjenesten.
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Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter pr.
innbygger til Kommunehelse
(B)

2 036

2 167

2 571

2 090

102,1 % 101,9 %

116,3
%

40,3 %

1 962

1 890

2 605

2 648

2 308

78,1 % 101,1 % 91,6 %

92,2 %

92,1 %

Dekningsgrad
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse innen
utgangen av 1. skoletrinn(B)
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse ved 2-3 års
alder(B)
Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker
etter hjemkomst(B)
Årsverk av helsesøstre pr. 10
000 innbyggere 0-5 år.
Funksjon 232

85,5 %

97,3 %

100,7
%

92,0 %

120,1 %

98,5 % 97,8 %

97,2 %

98,0 %

88,1 %

95,7 % 98,3 %

99,8 %

91,5 %

91,7 % 85,8 %

88,1 %

83,7 %

69,8

73,5

68,1

76,2

6,6

6,7

9,9

8,9

8,2

1 527,0 1 237,0 1 120,0

1 394,0

99,2

75,0

77,5

73,2

7,5

9,4

9,5

9,2

1 423,0 1 201,0 1 177,0

1 250,0

Kvalitet
Avtalte fysioterapeutårsverk
per 10 000 innbyggere
(årsverk)
Gjennomsnittlig listelengde
korrigert for kommunale timer

1 526,0

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Jordmor Avt. årsv. i helsest.og skolehelsetj. per 10 000
innb. 0-5 år (årsv.)

6,9

10,1

9,1

7,6

11,5

11,3

11,6

8,9

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2016 om lag 7 prosent lavere netto driftsutgifter enn sammenlignbare
kommuner (K13) justert for beregnet utgiftsbehov. Utgiftene til forebygging helsestasjons- og
skolehelsetjeneste er litt i overkant av gjennomsnittet i K13, mens Diagnose, behandling, re-/habilitering
og annet forebyggende helsearbeid ligger noe lavere.
Personelldekning. Årsverk av helsesøstre har hatt en kraftig vekst de siste årene, i tråd med statlige
føringer. I Karmøy har avtalte årsverk som helsesøster økt fra 16,6 i 2015 til 23,3 i 2017. Veksten har
vært sterkere i Karmøy, men fra et lavere utgangspunkt. Kommunen har nå en dekning av helsesøstre på
nivå med K13-kommunene målt i forhold til antall innbyggere 0-5 år.
Karmøy ligger noe høyere enn K13 i andel barn med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst, og
som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn.
Karmøy har fortsatt en klart lavere dekningsgrad av lege- og fysioterapiårsverk enn gjennomsnitt i K13.
Fastleger. Fastlegene i Karmøy kommune har i gjennomsnitt større listelengder enn gjennomsnittet i
K13, og vært relativt stabil de siste årene. Andel kvinnelige leger er lav, 23 prosent i Karmøy mot 42
prosent på landsbasis.
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Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Mål
Indikator/målemetode
Muligheter for Antall tilbud innen friskliv,
den enkelte
læring og mestring
Rom for alle

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Bygge
inspirerende
lederskap
Gjøre
Kommunale årsverk i
hverandre gode psykisk helse- og
rusarbeid
Sykefravær
Være heldigital Andel systemer/prosesser
innen 2020
som er digitalisert

83,0 %

84,0 %

2,5

2,6

4,3 %
2

4,2 %

4,1 %
3

Antall aktive digitale
trygghetsalarmer
Antall inn og ut
distribuerte hjelpemidler,
kommunale og varige
hjelpemidler
Avtalte
fysioterapeutårsverk per
10 000 innbyggere
(årsverk)
Helsesøster Avt. årsv. i
helsest.- og skolehelsetj.
per 10 000 innb. 0-20 år
(årsv.)
Årsverk av leger pr. 10
000 innbyggere. Funksjon
241

400

590

650

11 864

12 000

12 500

6,7

7,5

19,8

20,5

6,1

7,0

HANDLING "Økonomisk styring og riktig prioritering":
Bruke data og analyse:






Videreutvikle regnskap/budsjettoppfølging av virksomheten.
o analyse og prognose
Forbedre og standardisere månedlig produksjon/aktivitetsoversikt
Månedlig sykefraværsstatistikk
Månedlig takstgjennomgang legesenter og legevakt
Årlig gjennomgang av Kostra tall - sammenligning/analyse
o
o

Mål 2019
10

100,0 %

Virkemiddel for å nå mål



Forventet 2018

101,9 %

Være i forkant
av framtidige
behov

Andel barn som har
fullført helseundersøkelse
innen utgangen av 1.
skoletrinn(B)
Andel ansatte som deltar i
medarbeiderundersøkelse

Siste måling
8

etatsledelse
virksomhetsleder/avdelingsledere
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HANDLING "Regionens mest inspirerende arbeidsplass":
Medarbeiderundersøkelse høsten 2018.






informasjon og opplæring av virksomhetsleder og avdelingsledere
lederoppfølging gjennom prosessen
god prosess på oppfølging av resultater
sammenligning med forrige undersøkelse og resultat
utarbeidelse av ny handlingsplan - bevaring og forbedringsområder

Sykefraværsoppfølging:
Status pr. 30.06.2018 på fraværsprosent er 4,9 på områdene som inngår i kommunehelsetjeneste.




fokus på nærvær
tett sykefraværsoppfølging av den enkelte
influensavaksinasjon av ansatte
o informasjonskampanje overfor ansatt

HANDLING "Inkluderende og mangfoldig kommune":
Rom for alle:



opp mot 100% av barn og unge benytter/har tilbud om helsestasjons- og skolehelsetjeneste
tilgjengelighet til helsesøster for barn og unge i skolehelsetjenesten

Muligheter for den enkelte



Tidlig hjelp og innsats når det gjelder alder og problemutvikling for barn og unge med psykiske
vansker.
Økning av helsesøster med 1 årsverk i 2018 og 1,5 årsverk i 2019.

HANDLING "Utvikle og gi framtidsrettede tjenester":
Være i forkant av framtidige behov




rekruttere og beholde leger i kommunen
o etablere spesialistforløp/utdanningskandidater
o 0 lister
o utvide legesentra ut fra behov
Følge opp plan for habilitering og rehabilitering
o
o
o
o
o

søke tilskudd i 2019 til oppfølging av habilitering og rehabilitering
utrede og evt etablere dagrehabiliteringsavdeling, tilskudd til fysio og ergoterapeuter
økt med 100% hjemmel hjelpemiddeltekniker for å øke kapasitet og samhandling ved
bruk av hjelpemidler i hjemmet.
innføre egenandel på distribusjon av korttidshjelpemidler
øke ressurser til sykehjemslege for å ha økt fokus på rehabilitering
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Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, tilgjengelighet for helsesøstre i barne- og
ungdomsskole/normtall 1hs/300 elever barneskole, 1hs/550 elever u skole
o
o

Økning av helsesøster med 1 årsverk i 2018 og 1,5 årsverk i 2019.
vurdere økning i 2020

Være heldigital innen 2020





E-melding og fødselsmelding elektronisk helsestasjon innført i 2018
ingen ventelister alarmer
innføring av SAMPRO (samarbeidsverktøy innen individuell plan)
Innføring av digital samhandling med hjelpemiddelsentralen

Nye tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Rådmannen ønsker å prioritere økt innsats innen arbeidsfeltene miljørettet helsevern, folkehelse, SLT og
rusoppfølging.
Miljørettet helsevern er et komplekst og omfattende arbeidsfelt. Eksempler på arbeidsoppgaver er tilsyn
og godkjenning av barnehager, skoler, piercing-studioer og solarier, skadedyrbekjempelse,
luftforurensning og luktproblematikk. Arbeidet utføres nå av kommuneoverlegen. Dette medfører at
kommuneoverlegen eventuelt må nedprioritere andre viktige oppgaver innen eksempelvis
medisinskfaglig rådgivning, helsemessig beredskap, helsehensynet i kommunal planlegging, faglig
samordning av helsetjenestene og overordnet folkehelsearbeid dersom miljørettet helsevern skal ha
prioritet.
Folkehelsearbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale
helseforskjeller, inklusiv fattigdomsproblematikk. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, systematisk og
sektorovergripende. Eksempel på arbeidsoppgaver er oversikt over helsetilstanden i befolkningen,
påvirkningsfaktorer, iverksettelse av tiltak og evaluering, saksutredning, planarbeid, synliggjøring av
barn og unges interesser, gå til skolen kampanjer og selvmordsforebygging. Arbeidsfeltet er omfattende
og komplekst. Folkehelsearbeidet er for tiden nedprioritert grunnet arbeid med rusoppfølging av
ungdom (sak 15/18).
SLT er samhandling av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidet er sektorovergripende, hvor
samarbeid med særlig politi, men også frivillige lag og foreninger er viktig. Arbeidet er systematisk,
kunnskapsbasert og tiltak settes inn i tråd med utfordringsbildet. Eksempel på arbeidsoppgaver er
rusforebyggende arbeid på skolene, av og til, planarbeid, foreldremøter, overgangsleiren ett steg opp,
ansvarlig vertskapskurs, ungdata undersøkelse m.m. (for mer informasjon se handlingsplan SLT/folkehelse).
SLT funksjonen benyttes i tillegg til arbeidet med TriK (tidlig rusinnsats Karmøy, illegale rusmidler). Dette
er et samarbeidsprosjekt mellom politi og kommune for ungdom på ruskontrakt. Politiet pågriper og
lager rammene mens kommunen står for oppfølgingen av enkeltindividet. Oppfølgingen innebærer
bevisstgjøringssamtaler, prøvetaking, tverretatlig- og foreldresamarbeid. I avholdt politirådsmøte
påpekte politistasjonssjefen nødvendigheten av at arbeidet prioritertes i kommunen. Arbeidet bør
systematiseres slik det eksempelvis gjøres i Stord, Ringsaker og Oslo kommune. En Karmøyungdom
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uttrykte følgende: «opplegget dere har er bra. Hadde dere ikke hatt urinprøver tror jeg mange ikke
hadde brydd seg. Flere hadde nok prøvd (narkotika)».

Kommuneoverlege - økning
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2018 å øke stillingen som kommuneoverlege. Stillingen er nå
besatt. Det må påregnes noe høyere kostnader til stillingen, enn det som ble vedtatt i budsjettet for
2018. Rådmannen foreslår derfor å styrke rammen for tjenesteområde helse for å kompensere for
dette.

Legevaktavtale. Beredskap KØH
Legevaktavtale for Nord Karmøy og fastlandssiden er revidert og medfører økte kostnader tilsvarende
350 000. Samtidig overtar Haugesund legevakt beredskapsansvar for Øyeblikkelig hjelp døgnenhet. 350
0000 overføres til tjenesteområde helse fra tjenesteområde omsorg.

Hjelpemiddeltekniker
Hjelpemiddellageret styrkes med 0,63 årsverk hjelpemiddeltekniker for å øke kapasitet til å håndtere et
økt omfang og mer avanserte hjelpemidler. Finansieres av innføring av egenandel for håndtering og
distribusjon av hjelpemidler (se eget tiltak).

Opptrapping re/-habilitering
Regjeringen har begrunnet deler av veksten i de frie inntektene med nasjonal opptrappingsplan for re/habilitering. Dette utgjør 0,8 mill. kroner for Karmøy, og rådmannen har fulgt dette opp. Tiltakene er
fordelt på flere tjenesteområder da opptrappingsplanen er en tverrfaglig og sektoromfattende
handlingsplan.
Ut fra vedtatt plan for habilitering og rehabilitering vil tilskuddsmidler og økt rammeoverføring i 2019
benyttes til å styrke kompetanse og kapasitet innen hjelpemiddelformidling samt øke legeressursen til
sykehjem/pasienter med rehabiliteringsbehov.
o
o

Øke årsverk for hjelpemiddeltekniker med 0,4 årsverk (tjenesteområde 7 helse)
Øke legeressursen til sykehjem med 0,6 årsverk (tjenesteområde 8 omsorg).

Leirskole – utvidelse
Overgangsleiren "ett steg opp" skal trygge overgangen fra barne- til
ungdomsskole. Det skjer ved at ungdommene får treffe sine nye klassekamerater
og lærere før sommerferien. Elevene blir kjent gjennom en rekke aktiviteter
hvor mestring og samhold står sentralt. Leiren er et skikkelig tverretatlig
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samarbeidsprosjekt og involverer også politiet og en rekke frivillige lag og
organisasjoner. Leiren har vært arrangert for de elevene som skal starte på Bø,
Stangeland, Åkra og Skudenes ungdomsskole. Fra og med 2019 deltar også Vormedal
ungdomsskole på leiren. Dette medfører en ekstrakostnad på kr. 60 000.

Innsparing
Egenbetaling/ håndteringsgebyr korttidshjelpemidler
Med utgangspunkt i erfaringer fra andre kommunene foreslås det innføring av følgende egenandeler og
gebyr for korttidshjelpemidler
o
o

Tilkjøring, montering og henting av korttidshjelpemiddel kr 300
Egenandel pr utlån på kr 300 for 3 mnd. Ved forlengelse i 3 mnd kr 300, med maksimalbeløp kr
600. Etter 6 måneder vil pasienten ved behov få innvilget varige hjelpemidler som er gratis.
Distribusjonen inkluderer montering, regulering, vask, ettersyn og reparasjon.
Beregninger viser at det dette kan gi inntekter på om lag 360.000 kr i året. Da er utgangspunktet
at ca 400 nye brukere fikk utlevert og levert hjelpemidler i 2017.

Inntektene brukes til å finansiere tiltak på 63% hjelpemiddeltekniker (se eget tiltak).

Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Helse
Digitalisering /
pasientsikringsanlegg
Interkommunal legevakt
Sum Helse

Sum investeringsprosjekter

Samlede
Økonomiplan
prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto Utgift Utgift Utgift Utgift
år
fin. prosjekt 2019 2020 2021 2022
utgift

Sum øvrige år (10)

Utgift
2023

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2024 2025 2026 2027 2028

2019

0

12 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

114 000

1 000

0

0

12 762

40 000

60 000

0

0

0

0

0

126 000

9 000

0

0

12 762

40 000

60 000

0

0

0

0

0 126 000 9 000

0

0 12 762 40 000 60 000

0

0

0

0

Digitalisering / pasientsikringsanlegg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Som en del av oppfølgingen av kommunens digitaliseringsstrategi og strategi for velferdsteknologi
bygges det ut trådløst nett i helse og omsorgsinstitusjonene.
Trådløst nett planlegges nå i alle nybygg. I eldre bygg medfører dette en del kabling for el/it opplegg. I
første rekke planlegges dette gjennomført ved Kopervik BBH, Storesund BBH og Norheim BBH. For
Skudenes og Åkra BBH må det inngå i rehabiliteringsplaner.
Tilgjengelig trådløst nett har lenge vært etterspurt i kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, både
fra beboere og fra pårørende. Det er forventet en sterk økning i denne etterspørselen.
Trådløst nett vil også danne grunnlag for videre utrulling av trygghetsskapende velferdsteknologi på
flere steder. Oppdaterte og moderne pasientsikringssystemer trygger brukere og gir ansatte en mer
effektiv arbeidsdag. Oppdaterte pasientsikringsanlegg er en av anbefalingene som gis av Ehelsedirektoratet og som har dokumenterte effektiviseringsgevinster.
Utbygging og anskaffelse av systemer må passe inn i kommunens generelle infrastruktur og driftsmiljø
for IT-systemer. Dette medfører også at ansatte vil få et felles system å forholde seg til dersom de er på
jobb ved ulike enheter.
Investeringsprosjektet består av kabling, nettverksutstyr, og sykesignalanlegg.
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Interkommunal legevakt
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutredning (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Bygging av ny interkommunal legevakt er kostnadsberegnet til å ha en totalramme på 114 mill. kroner.
Dette inkluderer tomtekostnader (inkl. alle avgifter og omkostning), legevakt, ambulanse, garasjer,
tekniske rom og medisinsk utstyr.
Det planlegges for en vertskommunemodell der øvrige kommuner og helseforetak betaler leie for sin del
av bygget basert på endelige inngåtte driftsavtaler. Avklaring i forhold til samlokalisering av ny
brannstasjon kan være avgjørende for framdrift i prosjektet.
Det settes av litt planleggingsmidler i 2019. Målet vil være å lande en avtale med tilknyttede kommuner
i løpet av 2019. Videre fremdrift i prosjektet vil avhenge av hva partene kommer frem til i en bindende
avtale.
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Omsorg
Driftsbudsjett med endringer
2019
766 283

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Kostra-korrigeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Styrking bolig
Myrdalsvegen
Kjøp av BPA tjenester
Styrking barnebolig
Utskrivningsklare
Føringer opptrappingsplan rus
Saksbehandler bestillerkontor
Opptrapping re/-habilitering
Heltidskultur rus og psykisk helse
Økte strømutgifter
Dagsenter rengjøring og vedlikehold
Fordeling sykelønnsrefusjon
Digitalisering / pasientsikringsanlegg
Frivilligsentral
Økt renhold Rusvikvegen 6,3% stilling
Økning aktiviserings- og servicetjenester overfor mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Økt antall innbyggere / demografikostnader
Sum Nye tiltak
Innsparing
Inndratt midler til drift av Skudenes BBH
Personalforsikringer
Legevaktavtale. Beredskap KØH
Reduksjon omsorg
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
766 283 766 283

2022
766 283

-6 910
25 538
3 176
-11 164
2 114
12 754

-6 910
25 538
3 176
-11 164
2 830
13 470

-6 910
25 538
3 176
-11 164
2 830
13 470

-6 910
25 538
3 176
-11 164
2 830
13 470

779 037

779 753

779 753

779 753

8 000
7 347
4 319
2 000
1 480
1 256
681
630
410
400
301
273
240
150
55

8 000
7 347
4 319
2 000
1 480
1 380
681
630
410
400
301
273
240
150
55

8 000
7 347
4 319
2 000
1 480
1 712
681
630
410
400
301
273
240
150
55

8 000
7 347
4 319
2 000
1 480
1 726
681
630
410
400
301
273
240
150
55

20

20

20

20

0
27 562

19 000
46 686

44 000
72 018

62 000
90 032

-2 230
-570
-350
0
-3 150
24 412

-2 230
-570
-350
-9 300
-12 450
34 236

-2 230
-570
-350
-13 100
-16 250
55 768

-2 230
-570
-350
-13 900
-17 050
72 982

803 449

813 989

835 521

852 735

Sammendrag budsjett
Samhandlingsreformen har over tid gitt kommunen et større ansvar. Pasienter er utskrivningsklar for
videre oppfølging i kommunen tidligere enn før. Pasientene har et komplekst sykdomsbilde og trenger
tettere oppfølging. Spesialisthelsetjenesten er inne i en omstilling med kortere liggetid, mer
dagbehandling og poliklinisk behandling. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått
nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov.
Sektor omsorg gir i dag tjenester til innbyggere med medisinske utfordringer, til innbyggere med
psykiske lidelser/rus utfordringer og i tillegg har medisinske utfordringer, og til personer med
utviklingshemming.
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Faglig omstilling i tjenestene knyttes til sterkere vektlegging av mestring, rehabilitering, forebygging,
tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige, og til
innføring av velferdsteknologi.
De største endringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste årene har skjedd i
hjemmetjenestene, og det er først og fremst hjemmesykepleie som vokser.
For å sikre en bærekraftig tjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med endret og høyere
kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.
For å imøtekomme de utfordringer tjenesten står overfor, må tjenesten organiseres slik at den støtter
opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i
nærmiljøet og lokalsamfunnet.
Sektor omsorg har hatt og vil ha en økende vekst i tjenestebehov framover, og det stiller seg derfor stor
risiko/usikkerhet i forhold til budsjettramme. Selv om det legges inn mer midler for å dekke økte behov i
tjenestene, er det behov for stabilisere og redusere kostnadene både for å redusere kostnadsnivået og
håndtere økte behov. I den forbindelse jobbes det blant annet med følgende områder:










Sektoren vil ha fokus på å ta i bruk ulik teknologi for å imøtekomme vekst og ytterligere behov.
Dette er beskrevet i strategi for velferdsteknologi 2018-2022.
Sektoren vil se på muligheten for mindre ombygninger for å kunne håndtere krevende brukere
på en bedre måte.
Sektoren vil ha en grundig gjennomgang av turnusordninger.
Det jobbes med å videreutvikle budsjett/analysemodeller for å gi noen avklaringer på
bemanningsnivå på de ulike virksomheter. Dette vil gi en mer objektiv fordeling av ressurser. I
2018 er det laget ny budsjettmodell for hjemmetjenesten, og det er igangsatt arbeid med ny
modell for bolig- og miljøarbeidertjenesten.
Etaten må se brukere i sammenheng på tvers av sektor omsorg og rus - for å knytte brukere
med rusproblematikk i sektor omsorg opp mot opptrappingsplanen på rusfeltet
Sektoren vil se på en ytterligere funksjonsinndeling av langtidsplasser i sykehjem - bl.a nivå av
antall plasser somatikk og demens.
Økt dagtilbud for hjemmeboende får helårseffekt i 2019. Dette tilbudet vil kunne avlaste
hjemmetjenesten.
Etaten vil foreslå at det gjøres vedtak om at nattlig tilsyn i Karmøy kommune i utgangspunktet
gjøres i form av elektronisk tilsyn.

Kostra-korrigeringer knyttet til omsorg på til sammen 6,9 mill. kroner skyldes at det er gjort en
gjennomgang av tjenestene med tanke på å føre utgiftene rett etter Kostra-veiledningen. Dette gjelder i
hovedsak tjenester innenfor rusfeltet. Motposten til flyttingene er innenfor tjenesteområdene helse og
sosial.
I følge statsbudsjettet ligget er forslag om innstramming i refusjonsordningen knyttet til
ressurskrevende brukere. Kommunenes egenandel er foreslått økt med 50 000 kroner utover ordinær
pris- og lønnsvekst. Med dagens antall brukere i Karmøy, utgjør dette et inntektsbortfall på 3,4 mill.
kroner, noe som vil vil medføre ytterlige behov for prioritering i tjenestene.
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Gjeldende planer og planstatus
Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få
bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som
oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring
og evaluering.
Demensplan 2020 er regjeringens 5 – årsplan for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens
og deres pårørende. Målet med demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer
personer med demens i fellesskapet. Demensplan 2020 har seks strategier som skal bidra til å utvikle
gode, fleksible og tilpassede tjenester. Kommunen arbeider godt med implementering av de ulike
strategiene.
Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen Nou 2016:17 På
lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å
bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter
blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede på lik linje med andre. De åtte løftene skal
sikre 1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, 2) inkluderende og likeverdig opplæring, 3) arbeid for alle,
4)god helse og omsorg, 5) eget hjem, 6) kompetanse og kunnskap, 7) koordinerte tjenester, og 8)
målrettet styring.
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) retter seg i hovedsak mot brukere med
funksjonsnedsettelser som følge av fysisk sykdom, uavhengig av alder, diagnose og bosted. Planen skal
bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og over tid
overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får
mulighet til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. Det
innebærer å ta i bruk brukernes ressurser på nye måter, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på
den enkeltes erfaringskompetanse i utviklingen av tjenestene.
Opptrappingsplanen må sees i sammenheng med flere andre meldinger og planer fra regjeringen.
Kommunen har utarbeidet og vedtatt Plan for re-/habilitering. I tillegg har kommunen mottatt
tilskuddsmidler innenfor re-/habiliteringsfeltet, og arbeider med ulike prosjekter innenfor dette
fagfeltet.
Omsorg 2020 (St.meld 29 Morgensdagens omsorg). Plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020 skal bidra til
langsiktighet i arbeid med å styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i helse- og
omsorgstjenesten, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunen i planlegging, utvikling og
drift av helse- og omsorgssektoren. Planen løfter frem fem hovedsatsingsområder 1) Sammen med
bruker, pasient og pårørende, 2) En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste, 3) Moderne lokaler og
boformer, 4) Den nye hjemmetjenesten og 5) fornyelse og innovasjon.
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Kostra-analyse
Karmøy Karmøy
2016
2017

Larvik Arendal Haugesund Ålesund

Landet

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Institusjoner
(f253+261) - andel av
netto driftsutgifter til
plo(B)
Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner,
pleie- og
omsorgtjenesten(B)

42,2 %

41,3 %

46,8 %

43,4 %

48,8 %

47,1 %

44,1 %

44,1 %

42,9 %

16 282

16 966

18 586

18 167

17 428

17 919

17 351

17 774

16 489

Korrigerte brutto
324 798 332 397 228 026 244 764
driftsutg pr. mottaker
av hjemmetjenester (i
kroner)(B)
Korrigerte brutto
1 218 661 1 246 403 1 178 773 1 214 848
driftsutgifter,
institusjon, pr.
kommunal plass(B)

279 016

252 577

255 401

256 223

256 295

1 354 916 1 202 335 1 148 707 1 140 445

1 184 177

Produktivitet

Dekningsgrad
Andel av alle brukere
som har omfattende
bistandsbehov(B)
Andel brukere i
institusjon som har
omfattende
bistandsbehov:
Langtidsopphold(B)
Andel brukere i
institusjon som har
omfattende
bistandsbehov:
Tidsbegrenset
opphold(B)
Andel hjemmeboere
med høy timeinnsats
Andel innbyggere 80
år og over i bolig med
heldøgns bemanning
Andel innbyggere 80
år og over som er
beboere på
institusjon(B)
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 80 år og
over(B)
Plasser i institusjon i
prosent av innbyggere
80 år over(B)

40,6 %

42,1 %

35,8 %

31,8 %

44,4 %

36,4 %

32,5 %

32,0 %

32,1 %

91,3 %

92,7 %

89,9 %

86,4 %

87,9 %

92,6 %

85,3 %

86,2 %

87,0 %

67,2 %

60,0 %

47,7 %

56,0 %

56,2 %

54,6 %

46,1 %

45,9 %

45,5 %

10,5 %

11,6 %

7,1 %

6,2 %

8,8 %

7,0 %

7,3 %

7,4 %

7,5 %

1,5 %

1,0 %

3,4 %

4,8 %

0,5 %

3,2 %

3,7 %

4,0 %

3,3 %

11,3 %

10,9 %

12,3 %

12,5 %

15,4 %

12,9 %

12,9 %

12,6 %

11,7 %

249

250

285

279

253

319

316

320

299

17,6 %

17,1 %

16,9 %

18,5 %

18,4 %

18,2 %

18,9 %

18,6 %

17,0 %

2,79

2,68

1,97

2,75

2,22

2,60

2,25

2,40

2,17

76,8 %

78,7 %

77,9 %

80,8 %

75,6 %

75,3 %

74,4 %

74,8 %

74,4 %

Kvalitet
Aktivitør Avtalte
årsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Andel brukerrettede
årsverk i
omsorgstjenesten m/
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Karmøy Karmøy
2016
2017
helsefagutdanning
(prosent)
Andel
brukertilpassede
enerom m/ eget
bad/wc (prosent)
Legetimer per uke per
beboer i sykehjem
(timer)

Larvik Arendal Haugesund Ålesund

Landet

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

98,5 %

98,5 %

100,0 %

78,0 %

79,6 %

94,1 %

86,6 %

89,2 %

89,4 %

0,65

0,60

0,76

0,53

0,35

0,57

0,55

0,55

0,59

0,70

0,71

0,61

0,44

0,15

0,42

0,42

0,40

0,40

Andre nøkkeltall
Fysioterapitimer pr.
uke pr. beboer i
sykehjem

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2017 et fortsatt høyere ressursbruk korrigert for beregnet utgiftsbehov
enn sammenlignbare kommuner (K13). Målt på denne måten var ressursbruken i Karmøy 6,3 % over
landsgjennomsnittet i 2017, mot 7,4 % i 2016. For de tre siste årene ser en trend at ressursbruken
begynner gradvis å nærme seg landsgjennomsnittet selv om vi ennå er godt over. Det er særlig i
hjemmebaserte tjenester at Karmøy har høyere ressursbruk.
Pleie- og omsorgssektoren er et sammensatt tjenesteområde, noe som gjør det vanskelig å
sammenligne ressursbruk og tjenestetilbud. Det er betydelig forskjeller mellom kommunene både i
alderssammensetning og hvordan de organiserer tjenestetilbudet. Dette fanges ikke nødvendigvis opp i
Kostra.
Produktivitet: Karmøy har høye utgifter per mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med K13 og
landsgjennomsnittet. Tilsvarende gjelder også kostnader per plass. Karmøy har samlet sett høyere
kostnader per bruker, men det er viktig å understreke at dette ikke sammenligner like brukere/tilbud. I
Karmøy er det for eksempel en høy andel hjemmeboere med høy timeinnsats, men også en høyere
andel brukere som har omfattende bistandsbehov.
Dekningsgrader.Karmøy har om lag like mange institusjonsplasser (i prosent av innbyggere over 80 år)
som K13, men har færre plasser i boliger med heldøgns bemanning. En sjekk med enkelte andre
kommuner gir indikasjoner om at Karmøy har færre plasser per institusjon, dvs. flere mindre enheter
enn andre sammenlignbare kommuner som det er hentet inn data fra.
Karmøy kommune har en relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov, hele 42,1 %, opp
fra 40,6 %. Dette er høyere enn i K13 og landsgjennomsnittet. Samtidig er det en mindre del av
befolkningen som har omsorgstjenester i Karmøy. Ser man på befolkningen over 80 år, så er andelen
med tjenester lavere i Karmøy. Særlig innen hjemmetjenester og boliger mer heldøgns bemanning.
Andel over 80 år som er beboer på institusjon var i 2017 i underkant av K13/landsgjennomsnittet.
Samlet gir Karmøy tilbud til en lavere andel av brukerne (noe som delvis kan forklares med
sosioøkonomiske faktorer som indikerer at Karmøy har et lavere beregnet utgiftsbehov i sektoren).
Samtidig er det slik at en større andel av de som er brukere i Karmøy vurderes å ha omfattende
bistandsbehov.
Kvalitetsindikatorer. Kostra har noen få kvalitetsindikatorer. Disse tallene er positive for Karmøy:



Karmøy har en betraktelig høyere andel brukertilpassede enerom med eget bad/wc.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester som har fagutdanning er noe høyere i Karmøy.
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Antall fysioterapitimer per uke per beboer er også klart høyere enn gjennomsnittet i K13, mens
antall legetimer er på nivå med K13 (og høyere enn landsgjennomsnittet).

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Muligheter for
den
enkelte/Rom
for alle

Indikator/målemetode
Andel ansatte menn i
helse- og
omsorgssektorene

Siste måling
8,8 %

Andel heltidsstillinger i
helse- og
omsorgssektorene
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse i
deltidsstillinger i helse- og
omsorgssektorene
Medarbeiderundersøkelse,
svarprosent

Bygge
inspirerende
lederskap
Gjøre
Sykefravær
hverandre gode
Være i forkant Gjennomføring av
av framtidige brukerundersøkelse, antall
behov

Forventet 2018

18,0 %

20,0 %

56,0 %

60,0 %

85,0 %

87,0 %

8,6 %

8,5 %

8,4 %

1

0

2

Virkemiddel for å nå mål
HANDLING "Regionens mest inspirerende arbeidsplass":
Medarbeiderundersøkelse høsten 2018.






informasjon og opplæring av virksomhetsleder og avdelingsledere
lederoppfølging gjennom prosessen
god prosess på oppfølging av resultater
sammenligning med forrige undersøkelse og resultat
utarbeidelse av ny handlingsplan - bevaring og forbedringsområder

Sykefraværsoppfølging:




fokus på nærvær
tett sykefraværsoppfølging av den enkelte
influensavaksinasjon av ansatte
o informasjonskampanje overfor ansatte
o smittevernlege aktiv

HANDLING "Økonomisk styring og riktig prioritering":
Bruke data og analyse:


Videreutvikle månedlig regnskap/budsjettoppfølging av virksomheten
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o analyse og prognose
Videreutvikle og standardisere månedlig produksjon/aktivitetsoversikt
Månedlig sykefraværsstatistikk
Årlig gjennomgang av Kostra tall - sammenligning/analyse
o
o

etatsledelse
virksomhetsleder/avdelingsledere

HANDLING "Utvikle og gi framtidsrettede tjenester":
Være i forkant av framtidige behov





Det skal gjennomføres 2 brukerundersøkelse i omsorgssektoren i 2019 (dagtilbud og sykehjem).
Forrige undersøkelse var i 2017 (hjemmetjenester).
kampanje og vaksinasjon av innbyggere over 65 år.
etablering av omsorgshotell
økning i antall dagplasser for hjemmeboende med demens.

Være heldigital innen 2020




Alle sykehjem nytt pasientsikringsanlegg
dokumenter kan scannes inn i EPJ
flere velferdsteknologiske løsninger tas i bruk, eks. digitalt tilsyn, medisindispensere

HANDLING "Inkluderende og mangfoldig kommune":
Muligheter for den enkelte




Videreutvikle og styrke medvirkning i alle relevante aspekter av arbeidet
Den enkelte skal bli hørt i saker som gjelder dem selv, og skal oppleve å få eierskap til "sin sak"
Medvirkning i prosess

Nye tiltak

Styrking bolig
Boliger med heldøgns bemanning har hatt en større aktivitetsøkning de siste årene. Noen brukere som
allerede har tjenester, har funksjonsfall og økt tjenestebehov. I tillegg er det tilkommet nye brukere med
behov for tett bemanningsfaktor og døgnbemanning.
Det har over lengre tid vært ventelister på omsorgsboliger med døgnbemanning for denne
brukergruppen.
Etaten vil ha revisjon av vedtak hos brukere i boliger med døgnbemanning. Enkeltvedtakene må ses i
sammenheng med totalt ressursbehov i boligen. I denne sammenheng må en også vurdere bruk
velferdsteknologi.
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Brukere med tjenester fra Bolig- og miljøarbeidertjenesten (tall fra IPLOS rapporter):
pr. 11.10.2016 - totalt 148 brukere - av disse 93 med omfattende bistandsbehov
pr. 11.10.2017 - totalt 151 brukere - av disse 97 med omfattende bistandsbehov
pr. 11.10.2018 - totalt 156 brukere - av disse 103 med omfattende bistandsbehov
I følge statsbudsjettet ligget er forslag om innstramming i refusjonsordningen knyttet til
ressurskrevende brukere. Kommunenes egenandel er foreslått økt med 50 000 kroner utover ordinær
pris- og lønnsvekst. Med dagens antall brukere i Karmøy, utgjør dette et inntektsbortfall på 3,4 mill.
kroner, noe som vil vil medføre ytterlige behov for prioritering i tjenestene.

Myrdalsvegen
Vedtak 24/18 i hovedutvalg helse- og omsorg om bruk av Myrdalsvegen 2 som omsorgsboliger med
heldøgns bemanning, til personer med utviklingshemming. Drift fra 1. september 2018 og ut året ble
dekket av etatens "bufferpost". 10 av omsorgsboligene skal brukes til dette formålet.
Tiltaket dekker behov for tjenester til i utgangspunktet 10 brukere. Noen av brukerne har takket nei til
omsorgsbolig i Myrdalsvegen, og det er derfor besluttet flytting av fire brukere fra Mosevegen til
Myrdalvegen. Både brukere og personal i Mosevegen har behov for en bedre tilpasset enhet. Det blir
samdrift av ressursbruk, og det vil kunne frigjøres ressurser i forhold til planlagt tiltak i Myrdalsvegen.
Mosevegen består av fire boliger med personalbase og heldøgns bemanning. Over tid har behovene til
brukerne endret seg. Ut fra funksjonsnedsettelse har det vært behov for ressursøkning for å
imøtekomme brukerbehov. I dialog med brukere/pårørende og ansatte flyttes brukere og personal til
Myrdalsvegen. Dette er for å imøtekomme tjenestebehov for brukere, og for arbeidsforhold til ansatte.
Ved å flytte brukere til Myrdalvegen, vil brukerne få en bedre oversikt og et større vandreareal. Behov
for økt bemanning utover grunnbemanning vil reduseres.
Det er ikke planlagt videre drift i Mosevegen på det nåværende tidspunkt.

Kjøp av BPA tjenester
Flere innbyggere søker og får innvilget tjeneste brukerstyrt personlig assistanse etter at det ble
rettighetsfestet. Fire nye brukere har fått vedtak om BPA (personlig assistanse) i 2018.

Styrking barnebolig
Avlastning/barnebolig har en stadig økende aktivitet. Avlastningstiltak/barnebolig er tilbud til personer
og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på
ulik måt. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et
forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.
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Utskrivningsklare
Kommunene får betalingsplikt for utskrivningsklare innen psykisk helsevern og spesialisert rus
behandling fra 1. januar 2019. Dette innebærer at kommunen må betale for hvert døgn rus- og
psykiatripasienter oppholder seg på sykehus etter at de er definert som ferdigbehandlet.
Kommunen har det siste året hatt utfordringer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. Det har blitt flere døgn med overliggere.
Det legges inn tiltak for å styrke mottak av utskrivningsklare til kommunen. Etaten vil bruke 3 plasser
overbelegg på Norheim bu- og behandlingsheim. Disse tre plassene vil være i dobbeltrom. Plassene skal
kun brukes periodevis for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare. Kommunen har i gjennomsnitt
ca 3 pasienter pr døgn på overbelegg i spesialisthelsetjenesten.

Føringer opptrappingsplan rus
Regjeringen begrunner deler av veksten i de frie inntektene til kommunene i 2019 med
opptrappingsplan på rusfeltet. av Rådmannen følger opp dette, og dette utgjør 1,6 mill. kroner for
Karmøy. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder (sosial, omsorg, barnevern). Tjenester som
omhandler barn og unge kommer inn på tjenesteområde barnevern. Deler av tilskuddet benyttes til å
delfinansiere stillinger som er kommunen har fått prosjektmidler ut fra tilskudd kommunalt rusarbeid.
For stillingene vil det mottas tilskudd i 4 år med gradvis nedtrapping. Økt rammefinansiering benyttes til;









Sosialkonsulent (tilskuddsstilling 1. året), benyttes til mottaksfunksjon innen ROP, håndtering av
henvendelser og vurderinger når det gjelder psykisk helse, rus, kriseteam, kommunal
boligsøknad og miljøpatrulje. Sosialkonsulent , det mottas tilskudd i 4 år, 10 % delfinansiering.
Fagarbeider Pilehagen. Ut fra behov for økte ressurser til psykisk og somatisk oppfølging i
Pilehagen - fagarbeider 1 årsverk
Erfaringsmedarbeider (tilskuddsstilling – 2. året). Kommunen har tilsatt 2 x 50% årsverk med
brukererfaring , hovedfokuset er aktivitet og recoverytiltak. Erfaringsmedarbeider 1 årsverk
delfinansiering med 10 %
Ungdom med rusproblematikk (tilskuddstilling - 1. året) . Kommune har tilsatt en høyskoletilsatt
innen barneverntjenesten som skal arbeid med oppfølging av ungdom med rusproblematikk.
Delfinansiert med 20% på funksjon 251.
Heltidskultur i rus og psykisk helse.
Deler av tilskudd benyttes til å øke stillinger til heltid. Dette gjøres for å øke oppfølging av
pasienter med rusutfordringer og somatiske utfordringer og i henhold til økte brukerbehov.
Lavterskel lege økt med 0,3 årsverk (tilskuddsstilling 1. året). Knyttet til MO senteret økes til å gi
lavterskel tilbud til personer psykiske lidelser i tillegg til personer med rusmiddelavhengighet.
Delfinansiering.
Utviklingshemmede med rusutfordringer. 0,9 årsverk fagarbeider knyttet til HDO.

Saksbehandler bestillerkontor
Forvaltningsrapport fra KPMG viser at bestillerkontoret har etterslep på revisjoner. For å følge opp
anbefalingene fra rapporten styrkes kapasiteten ved Bestillerkontoret slik at vedtak er oppdaterte og
reviderte.
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Opptrapping re/-habilitering
Regjeringen har begrunnet deler av veksten i de frie inntektene med nasjonal opptrappingsplan for re/habilitering. Dette utgjør 0,8 mill. kroner for Karmøy, og rådmannen har fulgt dette opp. Tiltakene er
fordelt på flere tjenesteområder da opptrappingsplanen er en tverrfaglig og sektoromfattende
handlingsplan.
Ut fra vedtatt plan for habilitering og rehabilitering vil tilskuddsmidler og økt rammeoverføring i 2019
benyttes til å styrke kompetanse og kapasitet innen hjelpemiddelformidling samt øke legeressursen til
sykehjem/pasienter med rehabiliteringsbehov.
o
o

Øke årsverk for hjelpemiddeltekniker med 0,4 årsverk (tjenesteområde 7 helse)
Øke legeressursen til sykehjem med 0,6 årsverk (tjenesteområde 8 omsorg).

Heltidskultur rus og psykisk helse
Økning av stillingshjemler innenfor rus- og psykisk helsetjeneste for å øke oppfølging av pasienter med
rusutfordringer og somatiske utfordringer.

Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.
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Dagsenter rengjøring og vedlikehold
Kostnader - rengjøring - Dagsenter og kontorfasiliteter Skudenes BBH - pr. år. Dette utgjør 13,3 % stilling,
det budsjetteres også med materiell og utsyr totalt 4000 kr per år.
Det er lagt inn midler for videre drift av Dagsenter og kontorfasiliteter ved Skudenes BBH. Utgifter til
service avtaler, mindre vedlikehold og energi er medtatt.

Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Frivilligsentral
Karmøy kommune har en relativt lav dekning av frivilligsentraler basert på størrelse og innbyggertall.
Frivilligsentraler har en unik fleksibilitet til å tilpasse sine aktiviteter og tiltak basert på kommunens og
innbyggerne sine behov. Etablering av en ny frivilligsentral nord i Karmøy vil understøtte og utvide
arbeidet på eksisterende frivilligsentral. En vil også kunne koordinere personer som bidrar frivillig på
kommunens institusjoner, samt tilby disse sosialt nettverk og kompetanseheving. En ekstra
frivilligsentral vil utløse ekstra tilskudd fra kulturdepartementet i fra 2020, noe som vil kunne styrke
arbeidet og koordinere frivillig arbeid i kommunen ytterligere.

Økt renhold Rusvikvegen 6,3% stilling
Økt behov for rengjøring ved Rusvikvegen - pr. år. vil utgjøre 6,3 % stilling. Det budsjetteres også med
materiell og utsyr totalt 8000 kr per år.

Økning aktiviserings- og servicetjenester overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne
Funksjon 234 - Fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Det foreslås flyttet midler fra tjenesteområde "Idrett" over til tjenesteområde "Omsorg" hvor midlene
skal brukes som tilskudd for frivillige organisasjoner som gir et kultur- og fritidstilbud for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
I forbindelse med budsjettet i 2018 bevilget politikerne kr 300 000 ekstra til tjenesteområdet
"Idrett". Det er i dag flere idrettsorganisasjoner som har et eget tilbud for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Idrettslagene driver dermed et tilbud som i henhold til KOSTRA sorterer innunder
tjenesteområde "Omsorg". Det foreslås derfor gjennomført en justering i tråd med korrekt KOSTRA fra
"Idrett" til "Omsorg" som i tillegg da tildeles som et øremerket tilskudd til bruk innen denne type tilbud.
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Økt antall innbyggere / demografikostnader
I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Disse prognosene er
usikre. For eksempel kom det nye prognoser fra SSB sommeren 2018, som fremskrev en betydelig lavere
vekst i folketallet enn den forrige prognosen. Den var basert på utviklingen de siste årene, og med svak
utvikling i folketallet i Karmøy. Selv om disse er usikre, ser rådmannen det som naturlig å legge en slik
prognose til grunn. Denne prognosen er lagt til grunn både for å fremskrive veksten i de frie inntektene,
og å fremskrive utgiftsbehovet i de store sektorene. Høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene,
men også større utgiftsbehov i tjenestene.
Rådmannen legger til grunn at den svake befolkningsutviklingen de siste årene til dels har vært drevet av
svakere tider i næringslivet. Når næringslivet nå har vist mer positiv utvikling, er det valgt å legge til
grunn en litt mer positiv prognose for befolkningsveksten. Rent praktisk er dette en kombinasjon av
middelalternativet i de to siste befolkningsfremskrivningene til SSB, med den nyeste vektet med 2/3.
Befolkningsprognosen tilsier da fortsatt svak befolkningsvekst. Fødselstallene er lave, noe som gir færre
barnehagebarn og dermed lavere beregnet utgiftsbehov til barnehagesektoren. Til gjengjeld øker antall
eldre, og økonomiplanen legger dermed i utgangspunktet opp til en betydelig omfordeling av ressurser
fra barnehage til omsorg. For skole viser prognosene en viss økning i elevtallene, og dermed også
utgiftsbehovet de neste årene.

Digitalt nattlig tilsyn
For hjemmeboende som får vedtak om nattlig tilsyn, vil denne tjenesten i utgangspunktet gjøres i form
av elektronisk tilsyn. Dette krever velferdsteknologi som det forventes iverksetting av snarlig. Innføring
av velferdsteknologi krever oppgaver i form av installering/drift av teknologi, og oppfølging av bruker.

Innsparing

Inndratt midler til drift av Skudenes BBH
Det er inndratt midler til drift og renhold av Skudenes BBH. Inndratte midler må sees i sammenheng
med bevilgede midler for Vea sykehjem trinn 2. Dagsenter og noen kontorfasiliteter ved Skudenes BBH
vil holdes åpent etter flytting til Vea sykehjem trinn 2, det er forslått et eget tiltak på dette.
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
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Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
Legevaktavtale. Beredskap KØH
Legevaktavtale for Nord Karmøy og fastlandssiden er revidert og medfører økte kostnader tilsvarende
350 000. Samtidig overtar Haugesund legevakt beredskapsansvar for Øyeblikkelig hjelp døgnenhet. 350
0000 overføres til tjenesteområde helse fra tjenesteområde omsorg.
Reduksjon omsorg
Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 19 millioner kroner i år 2020 økende til
28 millioner kroner i 2022, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive
kostnader knyttet til flere innbyggere.
Siden det er tjenesteområdene Skole og Omsorg som har størst teoretisk handlingsrom når man ser på
forskjellen mellom kostnadsnivå i Karmøy og gjennomsnitt for sammenlignbare kommuner (K13), legges
innsparingstiltakene på disse tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområde omsorg hadde Karmøy i 2017
netto driftsutgifter som var 6 prosent høyere enn K13, når man justerer for beregnet utgiftsbehov, slik
det gjøres i inntektssystemet til kommunene.
Et sentralt virkemiddel for å lykkes med tiltaket er innføring av velferdsteknologi. Karmøy kommune er i
ferd med å investere betydelige midler i velferdsteknologi. I oktober 2018 stod andre byggetrinn av Vea
sykehjem klart, med et av landets mest avanserte pasientsikringsanlegg. Tilsvarende anlegg planlegges
på flere av kommunens sykehjem og øvrige institusjoner. Til sammen er det satt av 12 mill. kroner på
investeringsbudsjettet til velferdsteknologi i 2018/19. Gevinstrealisering er en viktig del av arbeidet
fremover. Rådmannen vil derfor bruke ressurser fra rådmannens prosjektpott til en prosjektstilling som
skal ha et særlig ansvar for det helsefaglige innføringsløpet knyttet til velferdsteknolog, og skal bidra til
at ny teknologi følges av de nødvendige endringer i arbeidsprosessene i omsorgssektoren.
I 2021 og 2022 er det lagt inn ytterligere reduksjoner, med en reduksjon på totalt 13,9 mill. kroner i
2022 sammenlignet med 2019.
Samtidig er det tatt høyde for effekten av at det blir flere eldre i kommunen, se eget tiltak knyttet til
demografikostnadene. Dette utgjør +19 mill. kroner i 2020, økende til +62 mill. kroner i 2022. Økte
ressurser til sektoren er en nødvendighet i møte med dette, og innsparingstiltaket er derfor et uttrykk
for at det er nødvendig å få til effekter slik at noe av disse økte behovene dekkes av mer effektiv drift av
tjenestene.
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Sum øvrige år (10)

Økonomiplan

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Omsorg
Nytt produksjonskjøkken

2019

0

16 000

Vea Sykehjem - byggetrinn 2

2021

0
0

Sum Omsorg

Sum investeringsprosjekter

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 500

66

66

66

0

0

0

0

0

0

0

207 500

16 066

66

66

0

0

0

0

0

0

0

0 207 500 16 066

66

66

0

0

0

0

0

0

0

Investeringsbudsjett
Nytt produksjonskjøkken
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutredning (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Når kommunen tar i bruk flere heldøgns omsorgsplasser, må kapasiteten ved produksjonskjøkken øke. I
forbindelse med at eksisterende bygninger med produksjonskjøkken må fases ut, planlegges det for
produksjonsøkning og oppgradering ved andre enheter.
Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem vurderes som egnede for ombygging etter at
vaskeriet er flyttet herfra til Solstein høsten 2018. Fremtidige kjøkkenfunksjoner ved Skudenes bu- og
behandlingsheim må vurderes i forbindelse med plan for rehabilitering av dette bygget.

Vea Sykehjem - byggetrinn 2
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring i forhold til vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Byggetrinn 2 ved Vea sykehjem ferdigstilles høsten 2018.
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Vea 2 skal først og fremst dekke behovet for korttidsplasser innen omsorgstjenesten og eventuelt
korttidsbehandlingsplasser i tilknytning til samhandlingsreformen. Dette tiltaket skal utvikles til Vea
omsorgs- og kompetansesenter med tilbud til gruppene eldre/demente. Andre brukergrupper med
omfattende og varige bistandsbehov kan også være aktuelle. Prosjektet omfatter bygging av 61
korttidsplasser.
Budsjett 2019-2021 er en omperiodisering av budsjettmidlene og skal dekke skjøtsel av utearealet i
avtaleperioden.
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Sosial
Driftsbudsjett med endringer
2019
113 085

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år

Økonomiplan
2020
2021
113 085 113 085

2022
113 085

Sum Kostra-korrigeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

958
3 644
188
4 790

958
3 644
188
4 790

958
3 644
188
4 790

958
3 644
188
4 790

Konsekvensjustert ramme

117 875

117 875

117 875

117 875

189
189

357
357

522
522

901
901

-6 521
-410
-96
-26
-7 053
-6 864

-12 824
-410
-96
-26
-13 356
-12 999

-18 177
-410
-96
-26
-18 709
-18 187

-21 422
-410
-96
-26
-21 954
-21 053

111 011

104 876

99 688

96 822

Nye tiltak
Føringer opptrappingsplan rus
Sum Nye tiltak
Innsparing
Bosetting
Psykolog tilskuddsfinansiert
Fordeling sykelønnsrefusjon
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Sammendrag budsjett
Rus og psykisk helsetjenester er organisert i en virksomhet og alle avdelinger har oppfølging av pasienter
med både psykisk sykdom og/eller rusavhengighet/ruslidelse. Rus- og psykisk helsetjeneste yter også
somatisk helsehjelp inntil et visst omfang til sine brukere. Budsjett for sektor omsorg og sektor sosial på
området psykisk helsetjeneste og rusomsorg må derfor sees under ett.
Medikamentell behandling og bedre oppfølging av rusmiddelavhengige medfører økt levealder. Det sees
derfor flere eldre rusmiddelavhengige gjerne også med psykisk sykdom og somatisk sykdom som
tilleggsutfordringer. I tillegg ses det rusutfordringer knyttet til utviklingshemmede. Dette gir økte behov
for økt kapasitet for somatisk helsehjelp og heldøgnsomsorg for personer med rus og psykisk lidelse.
Rus og psykisk helsetjenester har øket satsingen på tidlig innsats, rask psykisk helsehjelp. Det oppleves
stor pågang av innbyggere som ønsker hjelp for lette til moderate psykiske lidelser. Det utvikles
differensierte tilbud som kan imøtekomme brukernes ulike behov, webbaserte selvhjelpstilbud, kurs,
grupper og individuelle tilbud. Det er også etterspørsel etter rask psykisk helsehjelp for
rusmiddelproblemer. Dette vil være et satsingsområde i 2019. Det er viktig å informere, profilere tilbud
og bidra til åpenhet vedrørende utfordringer og mulighet til å få rask hjelp, dette vil få økt fokus i 2019.
Det jobbes i NAV med systematisk HMS-arbeid for å øke arbeidsnærværet ved fortsatt tett oppfølging av
ansatte og kontinuerlig fokus i kontoret. Det gjennomføres nærværssamtaler med ansatte som har 3
fravær eller mer de siste 6 måneder. Arbeidet med å forebygge trusler og vold fortsetter for å sørge for
å ha en trygg og god arbeidsplass.
Kompetanse som rekrutteres skal være i tråd med kontorets nåværende og fremtidige
behov. Arbeidsstokken i NAV bør reflektere det mangfold av oppgaver og tjenester som organisasjonen
gir. Det utarbeides kompetanseplan som sikrer dette.
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NAV sin viktigste oppgave er å hjelpe folk i jobb og sørge for at de som ikke kan jobbe får ytelsene
utbetalt til riktig tid. Digitaliseringen av NAV handler om å gjøre disse oppgavene enklere, og skape et
bedre NAV for brukerne. De fleste ønsker å klare seg selv og det skal det legges til rette for. Når flere
brukere løser oppgavene med selvbetjeningsløsninger, kan ressurser flyttes dit det er mest bruk for dem
– nærmere brukerne som trenger ekstra oppfølging. NAV Karmøy og Bokn innfører Digisos som har som
målsetting å få digitale søknader om sosiale tjenester i NAV via nav.no.
Arbeidsprosessene ved NAV tilpasses utviklingen i samfunnet og aktuelle brukergrupper som har behov
for NAV sine tjenester. NAV skal i større grad drive oppsøkende virksomhet ut mot brukere som trenger
ekstra oppfølging. I tillegg skal arbeidsmarkedet få mer oppfølging fra NAV for å sikre at flere kommer
inn i ordinært arbeid og færre faller utenfor.

Gjeldende planer og planstatus
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet, og
planen tar for seg de tre innsatsområdene forebygging, behandling og oppfølgingstjenester. Planen er i
hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle eller som allerede har etablert et
rusproblem. Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren. Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre
kvalitet i tilbudet. Karmøy kommune får tilskuddsmidler og økte rammeoverføringer som ledd i statlig
innsats. Opptrappingsplanen har ført til en omfattende utvikling innen tjenestetilbudet når det gjelder
kapasitet, kompetanse, kvalitet og differensiering av tilbudene i kommunen. Helsetjenestetilbudet er
vesentlig bedret for målgruppen. Utvikling av nye forebyggende og tidlig hjelp-tilbud er godt i gang og vil
få stort fokus fremover.
Plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid 2018-2024 ble vedtatt i kommunestyret våren 2018. Planen
beskriver kommunens organisering og tjenestetilbud og vurderer det fremtidige behovet innen psykisk
helse og rus.
Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) «Bolig for velferd» har et mål om at alle skal ha et
godt sted å bo. Videre at alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet. For å kunne
utføre en vellykket boligoppfølging av personer med psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet er det
viktig å ha tilstrekkelig antall velegnede kommunale utleieboliger. Uhensiktsmessige boliger medfører
ekstra arbeid og utfordringer for mange berørte. Satsing på bygging av nye boliger ut fra boligsosial
handlingsplan er derfor viktig. For å oppnå mest mulig egnede boliger ønskes det å involvere brukerne.
Det er derfor igangsatt et forskningsarbeid for å utvikle et konsept for boliger for vanskeligstilte som gir
økt bo- og livskvalitet for brukerne.
Digitaliseringsprosessen fortsetter med full styrke i henhold til NAVs langtidsplan 2018-2021. Kontoret
må styrke sin kompetanse i å lede og gjennomføre digitalisering og omstilling. Ansatte utstyres
fortløpende med mobile og digitale arbeidsverktøy og kompetanse til å håndtere disse
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Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund
2016
2017

Landet

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 243
Tilbud til personer med
rusproblemer (B)
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr.
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr
innbygger 20-66 år(B)

262

284

267

463

590

347

384

281

313

2 298

2 613 3 715

4 217

4 163

2 574

3 749

3 483

3 565

1 238

1 272 2 295

2 452

2 235

1 048

1 961

1 819

2 041

39 464

40 406 51 433

42 683

47 507

33 159

48 607

45 381

51 462

61,7 %

53,3 % 43,9 %

29,3 %

52,5 %

34,3 %

41,2 %

40,5 %

43,7 %

5,2 %

5,4 % 7,4 %

10,2 %

8,0 %

5,3 %

5,9 %

6,2 %

6,0 %

2,4 %

2,5 % 3,6 %

4,5 %

3,8 %

2,5 %

3,3 %

3,3 %

3,2 %

11 707

13 704 10 969

13 492

14 907

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr.
mottaker(B)

Dekningsgrad
Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde(B)
Andelen
sosialhjelpsmottakere 1824 år, av innbyggerne (19)24 år(B)
Andelen
sosialhjelpsmottakere i
alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år(B)

Økonomi
Korr. Bto. dr.utg. (243)
Tilbud til personer med
rusproblemer

10 208 2 000 389 1 266 014

Andre nøkkeltall
Bosatte flyktninger per
1000 innbyggere(B)
Flyktninger - Faktisk
bosetting - antall personer

1,8

1,5

1,4

2,5

1,9

1,9

75

62

61

111

69

91

2,1

2,3

1,8

Ressursbruk: Karmøy kommune har lave utgifter på sosialområdet. Korrigert for beregnet utgiftsbehov
var kostnadene i 2017 13 prosent lavere enn i sammenlignbare kommuner (K13). Dette skyldtes særlig
lavere kostnader til økonomisk sosialhjelp og drift av sosialtjenesten. På områdene tilbud til personer
med rusproblemer, kvalifiseringsordningen og til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, hadde Karmøy
noe høyere utgifter enn K13.
Behovsprofil: Karmøy har et lavere såkalt "beregnet utgiftsbehov" enn landsgjennomsnittet. Dette tas
hensyn til i fordeling av rammetilskuddet til kommunene. Når ressursbruken i Karmøy er 13 prosent
lavere enn K13, som nevnt over, er dette i realiteten en kombinasjon av at de faktiske kostnadene er 37
prosent lavere enn K13-snittet, mens beregnet utgiftsbehov også 18 prosent lavere enn
landsgjennomsnittet. Årsaken til at Karmøy har lavere beregnet utgiftsbehov er blant annet at
kommunen statistisk sett har færre innbyggere med lavinntekt og en lavere såkalt opphopningsindeks
som skal fanger opp om kommunen har en høy eller lav kombinasjon av antall fattige, antall
arbeidsledige og antall skilte/separerte).
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Økonomisk sosialhjelp: Lavere kostnader til sosialhjelp har sammenheng med at Karmøy har færre
mottakere av sosialhjelp enn landsgjennomsnittet. I aldersgruppen 18-24 år var det en stigende andel
sosialhjelpsmottakere i 2017, fra 5,2 til 5,4 % av innbyggerne i aldersgruppen. Dette er likevel fortsatt
lavere enn tallene på landsbasis eller i K13. Karmøy har en høyere andel mottakere som har sosialhjelp
som hovedinntektskilde, selv om den andelen falt i 2017.
Kvalifiseringsstønad: Andel mottakere av kvalifiseringsstønad har gått opp i Karmøy, fra 2,0 per 1000
innbyggere i alderen 20-66 år i 2015, til 3,5 i 2017. Karmøy ligger nå høyere enn K13 og
landsgjennomsnittet.
Bosetting av flyktninger: Karmøy bosatte i 2017 noe færre flyktninger i forhold til innbyggertallet enn
K13 og landsgjennomsnittet.

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Indikator/målemetode
Muligheter for Andel mottakere med
den enkelte
sosialhjelp som
hovedinntektskilde(B)
Gjennomsnittlig
stønadslengde mottakere
18-24 år (stønadsdager)
Rom for alle
Antall saker hvor det er
gitt økonomisk rådgivning
til pers. som ikke mottar
økonomisk sosialhjelp
Bygge
Medarbeiderundersøkelse
inspirerende
lederskap
Gjøre
Sykefravær
hverandre gode
Være heldigital Antall systemer/prosesser
innen 2020
som er digitalisert
Være i forkant
av framtidige
behov

Siste måling
61,5 %

Forventet 2018
60,2 %

143,0

130,0

300

255

83,0 %

7,7 %

7,6 %

7,5 %

1

4

Brukerplan

gjennomføres årlig

Virkemiddel for å nå mål
HANDLING "Økonomisk styring og riktig prioritering":
Bruke data og analyse:




250

84,0 %

Brukerundersøkelse
Evaluering av Rask psykisk
helsehjelp



Mål 2019
59,0 %

Videre utvikle månedlig regnskap/budsjettoppfølging av virksomheten
o analyse og prognose
Videreutvikle og standardisere månedlig produksjon/aktivitetsoversikt
Månedlig sykefraværsstatistikk

HANDLING "Regionens mest inspirerende arbeidsplass":
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Medarbeiderundersøkelse høsten 2018.






informasjon og opplæring av virksomhetsleder og avdelingsledere
lederoppfølging gjennom prosessen
god prosess på oppfølging av resultater
sammenligning med forrige undersøkelse og resultat
utarbeidelse av ny handlingsplan - bevaring og forbedringsområder

Sykefravær:




fokus på nærvær
tett sykefraværsoppfølging av den enkelte
influensavaksinasjon av ansatte

HANDLING "Inkluderende og mangfoldig kommune":
Muligheter for den enkelte




utvikling vurderes for målgruppen
handlingsplan utvikles tilrettelegging i bolig
0 personer uten bolig i kommunen

HANDLING "Utvikle og gi framtidsrettede tjenester":
Være i forkant av framtidige behov




brukerundersøkelse
utvide og utvikle RPH ut fra brukerbehov og evaluering
rus satsing ut fra opptrappingsplan

Være hel digital innen 2020





dokumenter kan scannes inn i EPJ systemet Profil
dataløsning for oppdragstaker
digitaliserte e-kurs RPH tilgjengelig
nye nettsider ferdig

Nye tiltak

Føringer opptrappingsplan rus
Regjeringen begrunner deler av veksten i de frie inntektene til kommunene i 2019 med
opptrappingsplan på rusfeltet. av Rådmannen følger opp dette, og dette utgjør 1,6 mill. kroner for
Karmøy. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder (sosial, omsorg, barnevern). Tjenester som
omhandler barn og unge kommer inn på tjenesteområde barnevern. Deler av tilskuddet benyttes til å
delfinansiere stillinger som er kommunen har fått prosjektmidler ut fra tilskudd kommunalt rusarbeid.
For stillingene vil det mottas tilskudd i 4 år med gradvis nedtrapping. Økt rammefinansiering benyttes til;
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Sosialkonsulent (tilskuddsstilling 1. året), benyttes til mottaksfunksjon innen ROP, håndtering av
henvendelser og vurderinger når det gjelder psykisk helse, rus, kriseteam, kommunal
boligsøknad og miljøpatrulje. Sosialkonsulent , det mottas tilskudd i 4 år, 10 % delfinansiering.
Fagarbeider Pilehagen. Ut fra behov for økte ressurser til psykisk og somatisk oppfølging i
Pilehagen - fagarbeider 1 årsverk
Erfaringsmedarbeider (tilskuddsstilling – 2. året). Kommunen har tilsatt 2 x 50% årsverk med
brukererfaring , hovedfokuset er aktivitet og recoverytiltak. Erfaringsmedarbeider 1 årsverk
delfinansiering med 10 %
Ungdom med rusproblematikk (tilskuddstilling - 1. året) . Kommune har tilsatt en høyskoletilsatt
innen barneverntjenesten som skal arbeid med oppfølging av ungdom med rusproblematikk.
Delfinansiert med 20% på funksjon 251.
Heltidskultur i rus og psykisk helse.
Deler av tilskudd benyttes til å øke stillinger til heltid. Dette gjøres for å øke oppfølging av
pasienter med rusutfordringer og somatiske utfordringer og i henhold til økte brukerbehov.
Lavterskel lege økt med 0,3 årsverk (tilskuddsstilling 1. året). Knyttet til MO senteret økes til å gi
lavterskel tilbud til personer psykiske lidelser i tillegg til personer med rusmiddelavhengighet.
Delfinansiering.
Utviklingshemmede med rusutfordringer. 0,9 årsverk fagarbeider knyttet til HDO.

Innsparing

Bosetting
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra integrerings- og mangfolds direktoratet, antas det at kommunen vil
få et lavere antall flyktninger som skal bosettes i årene fremover. Dette medfører at inntekter fra
integreringstilskuddet vil gå kraftig ned. For å kompensere dette inntektstapet legges det til grunn
tilsvarende reduserte kostnader. I første omgang forventes dette løst med reduksjoner på
introduksjonsstønaden, samt noe reduksjon på sosial stønad til flyktninger. Reduksjonen i
introduksjonsstønad forventes i hovedsak ved at flere flyktninger søker flyktningestipend når de starter
på grunnskole og videregående. Dermed kan de avsluttes tidligere fra introduksjonsprogrammet. Andre
tiltak må også vurderes dersom bosettingsnivået blir værende på et slikt lavt nivå gjennom perioden.
For de flyktningene som bosettes skal tett tverrfaglig samarbeid mellom NAV og Karmøy
voksenopplæring sørge for at flyktninger de får den nødvendige opplæring og oppfølging som sikrer
integrering både i samfunns- og arbeidsliv. En vil også se på mulige endringer i organiseringen, som gjør
at en kan stå bedre rustet til å møte svingningene i bosettingstallet. I tillegg må en opprettholde
engasjementet som finnes blant frivillige da dette er en arena for nettverksbygging og
hverdagsintegrering.

Psykolog tilskuddsfinansiert
Det mottas 410' i tilskudd for psykolog i 2019.
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Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Barnevern
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
89 412 89 412 89 412 89 412

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

2 292
3 324
5 616

Konsekvensjustert ramme

2 292
3 324
5 616

2 292
3 324
5 616

2 292
3 324
5 616

95 028 95 028 95 028 95 028

Nye tiltak
Føringer opptrappingsplan rus
Sum Nye tiltak
Innsparing
Mobilt barnevern
Fordeling sykelønnsrefusjon
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

155
155

282
282

411
411

751
751

-695
-62
-21
-778
-623

-695
-62
-21
-778
-496

-695
-62
-21
-778
-367

-695
-62
-21
-778
-27

94 405 94 532 94 661 95 001

Sammendrag budsjett
Barneverntjenesten i Norge er i stor endring. Ny barnevernlov, barnevernreformen, gir retning for
barnevernarbeidet framover. Barnevernreformen innføres gradvis og vil også stille økte krav framover.
Fra 1. juli 2018 gjelder følgende lovendringer;






Barnets rett til medvirkning gjelder i alle faser i barnevernarbeidet.
Barnevernloven som en rettighetslov.
Plikt til å samarbeide med barn og foreldre
Økte krav til forebyggende arbeid, nettverksarbeid og arbeid i nærmiljø.
Ved plassering skal alltid barnets familie og nettverk vurderes for mulig fosterhjem

Det legges stor vekt på barnets rett til medvirkning, samt barnets rett til omsorg, kjærlighet og
beskyttelse. Det presiseres at tiltak skal være så lite inngripende som mulig, at barneverntjenesten har
plikt til å samarbeide med barn og foreldre og at det skal vurderes tiltak i nærmiljøet om mulig. Barnets
beste skal være grunnregelen for alt arbeid i barnevernet.
Karmøy kommune har fram til 2016 (2017) hatt en stor vekst i utgifter til plassering av barn i fosterhjem,
beredskapshjem og institusjon. Dette på bakgrunn av alvorlige saker der barn utsettes for vold og
overgrep og der hastetiltak har vært viktige for å beskytte barna. Samtidig har utgiftene til forebyggende
tiltak vært lave i Karmøy kommune sammenlignet med tilsvarende kommuner. Økt bevissthet og fokus
på forebyggende tiltak i familie og nettverk, for å gi barn og unge tilfredsstillende omsorg, medfører
behov for endring av innsatsen framover. Akutte flyttinger oppleves ofte uheldig for barna og familiene
og det er et mål å redusere hasteflyttinger til det minimale. Midlertidige plasser i statlige
beredskapshjem er kostbare for Karmøy kommune. Ved å erstatte kjøp av statlige tiltak med
kommunale tiltak og tiltak i nettverk og familie, kan det oppnås bedre hjelp til barna og familiene.
Samtidig vil kostnadene reduseres og midler frigjøres til å styrke det lokale, forebyggende arbeidet.
Prosjekt familiesenter ble vedtatt i 2017 og styrker forebyggende arbeid og nærmiljøbaserte tiltak. Nye
lokaler til familiesenteret ble tatt i bruk desember 2017 og kom i full drift i 2018.
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Dette er et stort endringsarbeid som er godt i gang, men vil ta tid. Det ses allerede nå en begynnende
effekt med redusert antall fosterhjem. Det ses ikke samme reduksjon i institusjonsbruk, det er imidlertid
lave tall som det må forventes vil svinge noe over tid. Økte tiltak i nærmiljøet krever omfattende
oppfølging av kontaktpersoner/ansatte og miljøarbeidere. Barnevernreformen medfører økte krav og
forventninger til kompetanse og kapasitet innen barneverntjenesten. Tilsvarende gjør økte krav til
medvirkning i alle faser i barnevernarbeidet og dialog med barn, ungdom og foreldre.
Barneverntjenesten i Karmøy deltar på flere av kompetansehevingsprogrammene Bufdir har startet opp.
Barneverntjenesten har fra medio i 2018 tatt i bruk mobilt barnevern, noe som har ført til en
kvalitetsforbedring og effektivisering av dokumentasjon av oppfølging av barn og familier.
Fokus fra media og samfunnet for øvrig i sentrale barnevernsaker kan oppleves belastende for ansatte
og ledelse i barneverntjenesten i tillegg til det krevende fagfeltet personalet arbeider innen. God
lederoppfølging og oppfølging av de ansatte er viktig for å kunne oppleve trygghet og trivsel i arbeidet.
Medarbeiderundersøkelsen følges opp av handlingsplaner utarbeidet i felleskap i tjenesten. Prosessen
med utvikling av barnevernets verdier har stor betydning både for faglig utvikling og arbeidsmiljø.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Andel netto driftsutgifter til
barn som er plassert av
barnevernet (f.252)
Andel netto driftsutgifter til
barn som ikke er plassert av
barnevernet (f.251)
Andel netto driftsutgifter til
saksbehandling (funksjon
244)
Netto driftsutgifter til
sammen per innbygger

66,7 %

61,0 % 73,2 %

63,8 %

59,4 %

67,4 % 59,5 %

60,4 %

59,9 %

7,5 %

7,9 % 5,5 %

14,2 %

14,7 %

8,9 % 11,1 %

11,1 %

10,9 %

25,7 %

31,2 % 21,3 %

21,9 %

25,8 %

23,6 % 29,4 %

28,5 %

29,1 %

1 976

2 006 2 882

2 529

1 997

2 205

2 235

2 138

99,5 %

98,6 % 99,8 %

98,1 %

98,4 % 100,0 % 99,0 %

98,9 %

99,0 %

88,0 %

92,0 % 91,0 %

97,0 %

91,0 %

86,0 %

87,0 %

24,0

18,8

22,8

19,7

19,6

19,9

19,8

3,9 %

3,8 % 4,1 %

4,1 %

4,4 %

3,6 %

3,8 %

3,9 %

3,6 %

4,1 %

4,5 % 5,6 %

5,1 %

5,1 %

4,0 %

4,9 %

4,9 %

4,7 %

4,5

4,8

4,6

4,8

4,9

4,7

2 549

Produktivitet
Andel meldinger med
behandlingstid innen 7
dager
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3
måneder
Barn med undersøkelse eller
tiltak per årsverk (funksjon
244)

20,9

20,2

79,0 % 87,0 %

Dekningsgrad
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-22 år
Barn med undersøkelse ift.
antall innbyggere 0-17 år(B)

Kvalitet
Stillinger med fagutdanning
per 1 000 barn 0-17 år(B)

3,7

4,3

5,5
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Ressursbruk. Karmøy kommune hadde i 2017 litt lavere ressursbruk på barnevernet enn gjennomsnittet
i sammenlignbare kommuner (K13) per innbyggere justert for beregnet utgiftsbehov. Tallene er
imidlertid vanskelig å sammenligne da mange kommuner har betydelige kostnader innenfor barnevern
knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Den gruppen er liten i Karmøy, noe som bidrar til
å redusere våre kostnader sammenlignet med gjennomsnittstall for K13 og landet.
Sammensetningen av kostnader i Karmøy er litt annerledes enn tall for landet/K13, med en høyere
andel når en ser på andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet. Ser en derimot på
andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet så ligger Karmøy kommune relativt
lavt (7,5 %) mot 11,1 % for landsgjennomsnittet u/Oslo og 10,9 % for KG 13. Fra 2016 til 2017 endret
fordelingen i Karmøy seg i retning av de nasjonale tallene.
Personaldekning. For år 2017 kontra 2016 er statistikken noe bedre for antall årsverk med fagutdanning
per 1000 barn 0-17 år for Karmøy kommune. Året 2016 var dette tallet 3,7 mens for 2017 er det steget
til 4,3. Landsgjennomsnittet uten Oslo er på 4,9 mens K13 er på 4,7. Karmøy ligger altså noe lavt
fortsatt. Ser man på antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (på funksjon 244 (Kostnader til
drift av barnevernstjenesten med unntak av kostnader til tiltak), så var det 20,2 barn per årsverk i
Karmøy, mot 19,9 på landsbasis u/Oslo. K13 ligger på ca. det samme som landsgjennomsnittet.
Barn med undersøkelse eller tiltak. Iforhold til barn med undersøkelse mot antall innbyggere 0-17 år
ligger Karmøy kommune noe under landsgjennomsnittet med 4,5 % mens landsgjennomsnittet u/Oslo
er på 4,9 %. Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år var om lag lik 3,8 % for Karmøy kommune mot 3,9
% landet u/Oslo. Andelen barn med tiltak som er plassert av barnevernet var også om lag lik 1,1 % for
Karmøy mot 1,1 % for landsgjennomsnittet og 1,0 % for KG 13.
Karmøy hadde en litt høyere andel undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 måneder enn på
landsbasis.

Mål
Overordnet mål
Inkluderende og
mangfoldig
kommune

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Indikator/målemetode
Muligheter for Gjennomført
den enkelte
brukerundersøkelse siste
år
Stillinger med
fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år
Rom for alle
Andel meldinger til
undersøkelse innen 7
dager (prosent)
Bygge
Andel ansatte som deltar i
inspirerende
medarbeiderundersøkelse
lederskap
Gjøre
Sykefravær
hverandre gode
Være heldigital Antall systemer/prosesser
innen 2020
som er digitalisert
Være i forkant
av framtidige
behov

Siste måling
ja

Andel barn i institusjon og
fosterhjem av barn med
tiltak(B)
Antall barn med
akuttvedtak pr 1000 i
barnebefolkningen

Side 160 av 243

Forventet 2018

Mål 2019
ja

4,3

4,3

81,4 %

82,0 %

83,0 %

84,0 %

8,5 %

8,4 %

8,3 %

1

3

31,5 %

30,0 %

1,6

1,4
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Virkemiddel for å nå mål
HANDLING "Økonomisk styring og riktig prioritering":
Bruke data og analyse:





Videreutvikle månedlig regnskap/budsjettoppfølging av virksomheten
o analyse og prognose
Videreutvikle og standardisere Månedlig produksjon/aktivitetsoversikt
Månedlig sykefraværsstatistikk
Årlig gjennomgang av Kostra tall - sammenligning/analyse
o
o

etatsledelse
virksomhetsleder/avdelingsledere

HANDLING "Inkluderende og mangfoldig kommune":
Muligheter for den enkelte




Videreutvikle og styrke medvirkning i alle relevante aspekter av arbeidet
Den enkelte skal bli hørt i saker som gjelder dem selv
Medvirkning i prosess

HANDLING "Regionens mest inspirerende arbeidsplass":
Medarbeiderundersøkelse høsten 2018.






informasjon og opplæring av virksomhetsleder og avdelingsledere
lederoppfølging gjennom prosessen
god prosess på oppfølging av resultater
sammenligning med forrige undersøkelse og resultat
utarbeidelse av ny handlingsplan - bevaring og forbedringsområder

Sykefraværsoppfølging:




fokus på nærvær
tett sykefraværsoppfølging av den enkelte
influensavaksinasjon av ansatte

HANDLING "Utvikle og gi framtidsrettede tjenester":
Være i forkant av framtidige behov




Øke antall barn som får forebyggende tiltak
Redusere antall barn som er under omsorg
Brukerundersøkelse gjennomføres

Være hel digital innen 2020
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Mobil barnevern innført 2018
Digitalt arkiv barnevern
Svar UT-tjeneste
Sikker dataløsning for oppdragstakere

Nye tiltak

Føringer opptrappingsplan rus
Regjeringen begrunner deler av veksten i de frie inntektene til kommunene i 2019 med
opptrappingsplan på rusfeltet. av Rådmannen følger opp dette, og dette utgjør 1,6 mill. kroner for
Karmøy. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder (sosial, omsorg, barnevern). Tjenester som
omhandler barn og unge kommer inn på tjenesteområde barnevern. Deler av tilskuddet benyttes til å
delfinansiere stillinger som er kommunen har fått prosjektmidler ut fra tilskudd kommunalt rusarbeid.
For stillingene vil det mottas tilskudd i 4 år med gradvis nedtrapping. Økt rammefinansiering benyttes til;









Sosialkonsulent (tilskuddsstilling 1. året), benyttes til mottaksfunksjon innen ROP, håndtering av
henvendelser og vurderinger når det gjelder psykisk helse, rus, kriseteam, kommunal
boligsøknad og miljøpatrulje. Sosialkonsulent , det mottas tilskudd i 4 år, 10 % delfinansiering.
Fagarbeider Pilehagen. Ut fra behov for økte ressurser til psykisk og somatisk oppfølging i
Pilehagen - fagarbeider 1 årsverk
Erfaringsmedarbeider (tilskuddsstilling – 2. året). Kommunen har tilsatt 2 x 50% årsverk med
brukererfaring , hovedfokuset er aktivitet og recoverytiltak. Erfaringsmedarbeider 1 årsverk
delfinansiering med 10 %
Ungdom med rusproblematikk (tilskuddstilling - 1. året) . Kommune har tilsatt en høyskoletilsatt
innen barneverntjenesten som skal arbeid med oppfølging av ungdom med rusproblematikk.
Delfinansiert med 20% på funksjon 251.
Heltidskultur i rus og psykisk helse.
Deler av tilskudd benyttes til å øke stillinger til heltid. Dette gjøres for å øke oppfølging av
pasienter med rusutfordringer og somatiske utfordringer og i henhold til økte brukerbehov.
Lavterskel lege økt med 0,3 årsverk (tilskuddsstilling 1. året). Knyttet til MO senteret økes til å gi
lavterskel tilbud til personer psykiske lidelser i tillegg til personer med rusmiddelavhengighet.
Delfinansiering.
Utviklingshemmede med rusutfordringer. 0,9 årsverk fagarbeider knyttet til HDO.

Innsparing

Mobilt barnevern
Barneverntjenesten har fra medio 2018 tatt i bruk mobilt barnevern, noe som har ført til en
kvalitetsforbedring og effektivisering av dokumentasjon av oppfølging av barn og familier. Tjenesten har
enda ikke fått full effekt av tiltaket.
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Det forventes imidlertid at innføring av mobilt barnevern vil gi en effektivisering av driften på om lag ett
årsverk. Det reduseres ett årsverk innenfor tjenesteområde barnevern.

Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Forvaltning
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
12 507 12 507 12 507 12 507

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tidsavgrenset bevilgning
Byutviklingsprosjekt
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme

264
57
-591

264
57
-591

264
57
-591

264
57
-591

-200
-200
-470

-500
-500
-770

-500
-500
-770

-500
-500
-770

12 037 11 737 11 737 11 737

Nye tiltak
Haugaland Vekst
Sum Nye tiltak
Innsparing
Refusjon IUA
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

1 350
1 350

1 350
1 350

1 350
1 350

1 350
1 350

-125
-16
-141
1 209

-125
-16
-141
1 209

-125
-16
-141
1 209

-125
-16
-141
1 209

13 246 12 946 12 946 12 946

Sammendrag budsjett
Det er små endringer i budsjettet på dette tjenesteområdet. Den største endringer er knyttet til
Haugaland Vekst, hvor det er lagt opp til en betydelig økning i kommunens bidrag i tråd med vedtak i
selskapets representantskap i april 2018. Målet med dette er at nye Haugaland Vekst skal etableres som
en slagkraftig aktør for regional utvikling på Haugalandet.
Tjenesteområdet inneholder i stod grad gebyrfinansiert aktivitet. Det foreslås generelt en økning i
betalingssatsene på 2,8 prosent, i tråd med forventet generell pris- og lønnsvekst i kommunal sektor.
Det vises til gebyrvedtak og -regulativ. Gjeldende gebyrsatser og metode for måling av selvkost vil bli
gjennomgått og vurdert i 2019.
Kommunen holder seg innenfor lovpålagte tidsfrister for saksbehandling med god margin. Karmøy har få
fristbrudd og kort saksbehandlingstid.
I den nye eierseksjonsloven er selvkostprinsippet tatt inn i lovteksten. Departementet viser særlig til
Sivilombudsmannenens sak 2012/1067, der det heter "Det er en forutsetning at forvaltning kan
dokumentere de snittkostnadene som ligger til grunn for fastsettelse av gebyrsatsene i den enkelte
sakstype".

Gjeldende planer og planstatus
Byutviklingsprosjektene blir i første omgang gjennomført i form av såkalte kommunedelplaner for
Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Dette er komplekse planoppgaver, der mange hensyn skal veies
opp mot hverandre og der det endelige resultatet gir sentrale rammer for framtidig utvikling av byene.
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Kommunedelplaner skal behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende
medvirkningsprosesser og offentlige høringer. Arbeidet med kommunedelplanene er nå kommet til en
fase med vurdering og formell avklaring av innspill og innsigelser fra overordnede myndigheter etter
gjennomførte høringsrunder.
For å sikre at de formelle beslutningene blir ivaretatt på en god måte, vil planene kreve en ny
høringsrunde. Resultatet av dette er en mindre forskyvning av framdriften i forhold til det som framgår
av kommunal planstrategi for 2016-2019. Ambisjonen er å få alle planene endelig vedtatt i
kommunestyret våren 2019.
Det vises til eget investeringsprosjekt for nærmere omtale av handlingsprogrammet for realisering av
konkrete tiltak.

Kommunal planstrategi 2016 - 2019. I tråd med plan - og bygningslovens § 10 - 1 er det utarbeidet en
Kommunal planstrategi, som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2016. Planstrategien omhandler
videre hvilke konkrete planoppgaver som skal gjennomføres i hele kommuneorganisasjonen i
inneværende valgperiode for å m øte disse utfordringene. Mange av disse planoppgavene er hjemlet i
plan - og bygningsloven. Denne økonomiplanen inneholder også en samlet oversikt over status på
planstrategien.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto driftsutgifter til fysisk
planlegging per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til kart og
oppmåling per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
plansaksbehandling per
innbygger(B)

175

212

335

263

420

363 232 023 231 667

15 800

24

5

75

86

131

128

85

90

74

116

131

219

172

280

197

248

244

233

31

23

80

32

78

37

37

49

15

11

21

17

20

17

17

19

30

32

75

48

48

38

Produktivitet
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 12 ukers
frist. Kalenderdager
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers
frist. Kalenderdager
Gj.snittlig saksbehandlingstid
for opprettelse av
grunneiendom.
Kalenderdager

46

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Byggesaksgebyr for oppføring
av enebolig (kr)
Gebyr for opprettelse av
grunneiendom (kr)
Gebyr for privat forslag til
reguleringsplan (kr)

10 600

10 850 21 000

28 769

25 600

19 800 13 702

13 662

23 695

28 000

29 400 22 700

15 000

4 800

24 510 17 525

17 502

22 886

22 300

22 800 147 300

75 000

220 800 134 485 62 199

61 821

162 156
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Ressursbruk. Karmøy hadde i 2016 lavere netto utgifter til forvaltningsområdet (plansaksbehandling,
byggesaksbehandling , eierseksjonering, kart og oppmåling enn gjennomsnittet i sammenlignbare
kommuner (K13). Tjenesteområdet er på mange området i stor grad gebyrfinansiert.
Saksbehandlingstid. Kostra gir tall for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enkelte typer saker. For
byggesaker med 12 ukers frist hadde Karmøy en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 23
kalenderdager (en nedgang fra 2016), mot 37 på landsbasis. For byggesaker med 3 ukers frist hadde
Karmøy en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 11 dager, mot 17 på landsbasis. Saksbehandlingstid
for opprettelse av grunneiendom gikk opp fra 30 dager i 2016 til 32 dager i 2017, men ligger under
landsgjennomsnittet på 48 dager.
Gebyrer. Tilsvarende gir Kostra noen eksempler på saksbehandlingsgebyrer. For oppføring av enebolig
og privat forslag til reguleringsplan ligger Karmøy klart lavere enn K13 og landsgjennomsnittet, mens
gebyret for opprettelse av grunneiendom er høyere i Karmøy.

Mål
Overordnet mål
God økonomisk
styring og
prioritering
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Bruke data og
analyse

Indikator/målemetode
Gjennomføre brukereller
innbyggerundersøkelse
Være heldigital Innsynsløsning i
innen 2020
saksarkiv er etablert
Være i forkant
av framtidige
behov

Siste måling

Saksbehandling og
brukerbehandling via
nettbaserte løsninger

Forventet 2018

Mål 2019
1

Ja

50,0 %

75,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Regionens mest inspirerende arbeidsplass
Saksbehandling innen byggesak, plansak, kart og oppmåling er krevende oppgaver. Med stadige lov -og
forskriftsendringer, samt nye metoder er det viktig å holde seg oppdatert gjennom kurs og annen
opplæring. Å ha kompetente medarbeidere er sentralt i å rekruttere og beholde medarbeidere.
Utvikle og gi framtidsretta tjenester.
Dette utvikles kontinuerlig, for eksempel med effektivisering av plan- og byggesaksprosessene,
standardiserte arbeidsrutiner og sjekklister som også skal legges tilgjengelig på kommunens nettsider.
God økonomisk styring og riktig prioritering.
Dette er selvkostområder og graden av selvkost vil kunne variere fra år til år ift type saker som kommer
inn. Kommunen skal ha kostnadseffektiv saksbehandling og oppnå 100%-selvkostgrad.
Inkluderende og mangfoldig kommune.
Vi skal ha rom for alle og være fleksibel som arbeidsgiver. Å ivareta den enkelte og sørge for lavt
sykefravær og at den enkelte kan stå lenge i jobb er viktig.
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Tidsavgrenset bevilgning

Byutviklingsprosjekt
Kommunestyret har de siste bevilget ekstra midler til gjennomføring av arbeidet med
kommunedelplaner/byutviklingsprosjekt for kommunens tre byer. Dette arbeidet er kommet langt, og
ambisjonen er å få endelig vedtak i kommunestyret våren 2019. Bevilgningene til dette planarbeidet
fases ut i 2019-2020.
I investeringsbudsjettet er det satt av 40 mill. kroner de neste årene til gjennomføring av tiltak knyttet til
byutviklingsprosjektene.

Nye tiltak

Haugaland Vekst
Haugaland Vekst har siden 2014 hatt både en regional utviklingsfunksjon på vegne av 10 kommuner, og
en næringsservicefunksjon på vegne av Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Utsira.
Næringsservicefunksjonen skal nå avsluttes, og den enkelte kommune skal selv ta ansvar for denne
delen; som Karmøy allerede har gjort i flere år. Nye Haugaland Vekst iverksettes fra 1. januar 2019 og
fokus skal rettes mot å styrke selskapet som regional utviklingsaktør. Dette ble konkretisert ved
følgende vedtak i representantskapet 20. april 2018:
1 - Nye Haugaland Vekst etableres som en slagkraftig aktør for regional utvikling på Haugalandet med
virkning fra avtalt dato i løpet av 2018.
3 - Selskapet finansieres med et årlig bidrag fra eierkommunene på 6,1 millioner kroner. Årlig sats settes
til kr 50.000 per år per kommune samt kr 45 per innbygger per år. I tillegg legges det inn følgende
faktorer ved beregning av årlig innbetaling:
· Haugesund kommune 1,4
· Karmøy kommune 1,0
· Tysvær kommune 1,0
· Bokn kommune 1,0
· Sveio kommune 1,0
· Vindafjord kommune 0,6
· Etne kommune 0,6
· Sauda kommune 0,6
· Suldal kommune 0,6
· Utsira kommune 0,5
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Innsparing
Refusjon IUA
Landets kommuner er organisert i 34 beredskapsregioner knyttet til akutt forurensing. Slik forurensning
kan for eksempel være større oljeutslipp fra skipsfarten eller kjemikalieutslipp fra industri eller
transport. Et Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og
aksjonsplikten. Karmøy kommune inngår i IUA- Haugesund region sammen med 17 andre kommuner
lokalisert i Nord-Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. Det er etablert en rullerende vaktordning i IUA
for å ivareta beredskapsplikten, der Karmøy har en deltaker og utbetaler vaktgodtgjørelse. Dette
utlegget blir refundert fra IUA sitt budsjett. Denne refusjonen har ikke vært budsjettert, noe som har gitt
en høyere ramme enn nødvendig på tjenesteområdet. Dette foreslås nå korrigert.
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Forvaltning
Oppmålingsmateriell
Sum Forvaltning

Sum øvrige år (10)
Samlede prosjektbeløp
Økonomiplan
Ferdig Ørem. Netto Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
år
fin. prosjekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
utgift

Årsbevilgning

Sum investeringsprosjekter

0

0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

250
250

0
0

0

0

250

0

250

0

250

0

250

0

250

0

Oppmålingsmateriell
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Bevilgningen er redusert fra årlig til hvert andre år.
Bevilgningen gjelder innkjøp av oppmålingsinstrumenter.
Karmøy kommune benytter i all hovedsak GPS - landmålingsinstrumenter i forbindelse med oppmåling
av eiendommer. For at vi til enhver tid skal ha optimalt utstyr, må disse fornyes regelmessig.
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Nærmiljø
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
26 431 26 431 26 431 26 431

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

551
1 840
-99
2 292

Konsekvensjustert ramme

551
1 840
-99
2 292

551
1 840
-99
2 292

551
1 840
-99
2 292

28 723 28 723 28 723 28 723

Nye tiltak
Reguleringsplan historiske Avaldsnes
Rengjøring offentlige toaletter på Bukkøy
Fra vern av kulturminner til kulturformidling
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

500
30
-13
517

0
30
-13
17

0
30
-13
17

0
30
-13
17

-10
-10
507

-10
-10
7

-10
-10
7

-10
-10
7

29 230 28 730 28 730 28 730

Sammendrag budsjett
Kommunen regner med å starte konserveringen av kongshallruinene på Avaldsnes, samt formidling av
ny forskning på historiesenteret. Den endelige formidlingsplanen vil ikke være klar før
forskningsprosjektet er ferdig, slik at det i denne omgang gjøres kun endinger i utstillingen som
omhandler middelalderen. Det arbeides også med å realisere aktivitetsparken for barn unge og
utarbeidelse av en utenomhus plan. I samarbeid med Haugesund teater vil det bli satt opp en mindre
forestilling på vikinggården, og denne forstillingen skal videreutvikles de kommende år.
Riksantikvaren oversendte i 2017 fredningsforslaget for kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn til klimaog miljødepartementet for endelig behandling av kongen i statsråd. Området som er varslet fredet, skal
behandles som fredet, jf. varsel om oppstart av fredningsprosess i 2015.
Som en del av oppfølgingen av kulturminneplanen skal det foretas en gjennomgang av SEFRAKregistreringen fra 1985 (landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner). Registeret
består i dag av nærmere 2000 bygg i hele kommunen som er bygget før 1900.
Karmøy tilbyr rekreasjonsmuligheter i fire parker i kommunens tre byer. Rundt 400 lekeplasser sørger
for aktivitetstilbud for barn i alle aldre. Kommunen har et langt nett med turstier, hvorav flere er
tilrettelagt for alle brukergrupper og med belysning.
En utfordring fremover er endrede rutiner i forbindelse med ugressbekjemping. Mulighetene å bruke
gift er redusert og lovlige metoder krever høyere innsats av personal. Dette fører til etterslep i andre
områder og samtidig større utfordringer med ugress. Det har vært en økning i antall henvendelser fra
publikum rundt dette, og problemstillingen vil av naturlige årsaker fortsette å øke.
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Gjeldende planer og planstatus
Det arbeides med flere planer som vil sette retning for kommunens arbeid innenfor natur, nærmiljø og
utearealer.
Kommunedelplan for klima og energi 2017 - 2020 ble behandlet av kommunestyret 23. oktober 2017.
Handlingsdelen der konkretiserer hvordan Karmøy kommune skal gjennomføre sitt klima - og
energiarbeid i perioden 2017 - 2020.
Det arbeides med en bruksplan for kommunale ute - og friarealer til Karmøy kommune og en
skjøtselsplan. Arealet som skal ivaretas blir større og til dels mer krevende. En strategi er å omforme
arealer med vedlikeholdsfrie/bestandige materialer og med løsninger som krever mindre innsats.
Det arbeides også med en plan for universell utforming. Det er en økende etterspørsel av løsninger som
imøtekommer full integrasjon av barn/elever og andre personer med nedsatt funksjonsevne både i
utearealer i barnehager og skoler, men også parker og andre fri - og friluftsområder.

Kommunedelplan for Kulturminner har som målsetting å sikre en god og langsiktig planlegging av den
kommunale kulturminneforvaltningen.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Andel av energikostnader i
komm. eiendomsforv. brukt
på bioenergi, konsern
Andel av energikostnader i
komm. eiendomsforv. brukt
på fjernvarme, konsern
Andel av energikostnader i
komm. eiendomsforv. brukt
på fossile gasser, konsern
Andel av energikostnader i
komm. eiendomsforv. brukt
på fyringsolje og -parafin,
konsern
Andel av energikostnader i
komm. eiendomsforv. brukt
på strøm, konsern
Naturforvaltning og friluftsliv
Nto. dr.utg. Beløp pr innb
(kr)
Netto dr.utg. pr. innb. 365
Kulturminner (B)
Netto driftsutgifter til
naturforvaltning og friluftsliv
per innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
rekreasjon i tettsteder per
innbygger(B)

0,0 %

2,7 % 4,1 %

1,8 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %

2,3 %

2,0 %

1,0 %

4,0 % 1,0 %

9,0 %

1,0 %

24,0 % 13,0 %

12,0 %

14,0 %

12,3 %

10,1 % 1,6 %

0,0 %

18,8 %

0,0 %

0,8 %

0,9 %

1,3 %

0,9 %

1,0 % 1,5 %

0,0 %

0,1 %

0,9 %

1,3 %

1,2 %

1,1 %

78,1 %

80,5 % 85,0 %

87,0 %

80,8 %

70,9 % 86,1 %

87,0 %

83,0 %

55

97

65

115

39

14

104

100

100

219

174

7

8

34

0

21

17

16

55

97

65

115

39

14

104

100

100

313

329

285

123

133

125

213

202

209
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Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Andre nøkkeltall
Andel fornybar energi av
samlet energibruk i
kommunal eiendomsforv.,
egne bygg(B)
Samlet energibruk i komm.
førskolelokaler, egne bygg,
konsern, per barn i komm.
barnehage
Samlet energibruk i komm.
skolelokaler, egne bygg,
konsern, per elev i komm.
skole

76,9 %

82,8 % 99,1 %

97,5 %

75,1 %

78,2 % 95,4 %

1 275

1 315 1 837

1 864

1 556

2 079

2 158

1 949 2 104

4 325

2 291

1 762

95,4 %

94,1 %

0

0

0

2 595

2 599

2 259

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2017 vesentlig høyere utgifter til nærmiljø enn sammenlignbare
kommuner (K13). Dette er knyttet til oppgaver med kulturminnevern og det som i Kostra kalles
rekreasjon i tettsted (offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg, turstier og offentlige toaletter).
Kostnadene til naturforvaltning og friluftsliv inngår også i tjenesteområdet, og disse er på nivå med K13.
Dette er små funksjoner i Kostra, slik at tallene kan være sårbare for ulik praksis for regnskapsføring av
utgifter mellom kommunene.
Klima og energi. Kostra har enkelte nøkkeltall knyttet til klima og energi.
Karmøy hadde i 2017 114 kroner i energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg, mot 103 kroner i K13. I
følge kostra-tallene har Karmøy en noe lavere andel av samlet energibruk fra fornybare kilder, noe som
er knyttet til at Karmøy har en høyere andel av energikostnadene fra fossile gasser.

Mål
Overordnet mål
Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Gjøre
hverandre
gode

Levende
kulturminner
som gode
kulturelle
møteplasser
for lokale og
tilreisende

Indikator/målemetode
Gjennomføring av prosjekter
i egen regi

Siste måling

Timer/dager opplæring, kurs
o.l. per ansatt
Andel bygg som er
tilstandsregistrert i
kulturmiljøfredningsområdet
Skudeneshavn

Årlig frafall av vernede bygg

Forventet 2018
40,0 %

Mål 2019
50,0 %

5 dager

5 dager

28,0 %

32,0 %

36,0 %

0,9 %

0,9 %

0,7 %

Virkemiddel for å nå mål
Regionens mest inspirerende arbeidsplass
I partsammensatt arbeid ble det utviklet en handlingsplan for å gjøre Karmøy kommune til en mer
inspirerende arbeidsplass. Tiltak som skal bidra til dette er å bruke egne ansatte i større grad til utførelse
av prosjekter. Dette fører til mer variasjon og utfordring i arbeidsdagen. Samtidig forbedres eierskap til
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arealer som senere skal driftes og vedlikeholdes av de samme ansatte. Tiltaket omfatter både
planlegging og gjennomføring og sikrer på denne måten en stadig kompetanseutvikling av de ansatte
som er ansvarlig for ute- og friarealene i kommunens portefølje.
I medarbeidersamtaler skal opplæring planlegges i samspill med den ansatte. Dette skal skje i henhold til
kommunens kompetanseplan og med blikk til behovet for kompetanse innenfor sektor samferdsel og
utemiljø.

Kartlegging
SEFRAK registreringen i kommunen er fra 1985. Registeret består i dag av nærmere 2000 bygg (bygg
som er bygget før 1900). Registeret er et viktig verktøy i saker som omhandler disse byggene
Som en del av oppfølging av kulturminneplanen skal man foreta en gjennomgang av SEFRAK
registeringen. Dette vil bidra til å ha en oppdatert status på byggene som er i registeret og dermed
bedre grunnlag for beslutninger i saker som omhandler disse byggene.
Veiledning til huseiere/håndverkere
En viktig oppgave innenfor bygningsvern er å kunne gi veiledning og råd til huseiere og håndverkere ved
rehabilitering av bygg. Gjennom samarbeid med Håndkraft holdes det kurser og seminarer som bidrar til
økt kompetanse hos lokale håndverkere når det gjelder restaurering av bygg.

Nye tiltak

Reguleringsplan historiske Avaldsnes
Det er stor aktivitet på det historiske Avaldsnes, Karmøys bidrag til nasjonal historie. Renovering av
Olavskirken, tilrettelegging av kongshallruiner, tilrettelegging av utomhus middelalderpark,
aktivitetspark for barn og unge, ny og universell utforma sti til Bukkøy, bruk av driftsbygning, etablering
av ny kirkegård og ny parkeringsplass. I tillegg skal landbruksdrift og kulturlandskap ivaretas.
Besøkstallene for Nordvegen Historiesenter og Bukkøy er i vekst og trafikkforholdene krevende.
Gjeldene reguleringsplan er fra år 2000 og foreldet. Riksantikvar og kulturminnemyndigheter etterlyser
oppdatert reguleringsplan der alle tiltak og planer blir vurdert samlet, en forutsetning for en
forvaltningsplan i etterkant. Prestegarden eies av Opplysningsvesenets Fond. OVF ser ny reguleringsplan
som en formell forutsetning for en videre utvikling og god forvaltning av den verdige prestegarden,
Norges eldste kongesete. Det settes av kr 500 000 for formålet i budsjettet.

Rengjøring offentlige toaletter på Bukkøy
Bukkøy er et populært turområde gjennom hele året. I deler av året er toalettene åpne og tilgjengelige,
men holdes stengt store deler. Toalettene på Bukkøy gjøres tilgjengelig gjennom hele året. Turgåere,
barnehager og andre kan da benytte toalettene, men og det vil være behov for ukentlig vask i periodene
det ikke er åpent i dag. Det foreslås å legge kr 33 000 til vask av toalettene.
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Fra vern av kulturminner til kulturformidling
Det foreslås flyttet midler fra tjenesteområde Nærmiljø over til tjenesteområde Kultur.
Dette er kostnader knyttet til informasjonstiltak knyttet til formidling av kulturminner, ikke
forvaltningen av kulturminnene. Kostnader til markedsføring av kulturarrangement har vært ført på
kulturminnevern funksjonen. Disse kostnadene skal derfor etter kostra-prinsippene belastes
tjenesteområde kultur, og ikke nærmiljø hvor forvaltning av kulturminner inngår.

Innsparing
Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdi
g
år

Sum øvrige år (10)

Økonomiplan

Ørem. Netto Utgift Utgift
fin. prosjekt 2019 2020
utgift

Utgift
2021

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nærmiljø
Byutvikling (planprosjekt)

2023

0

40 000

700

3 000

18 500

13 500

4 300

0

0

0

0

0

Historiske Avaldsnes driftsbygning og parkering

2022

0

25 000

0

0

10 000

15 000

0

0

0

0

0

0

Historiske Avaldsnes
Bukkøy- nytt tak på
langhuset

2019

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lysløype fastlandskarmøy

2026

-2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

Lysløype Kolnes-Raglamyr

2024

-1 750

1 750

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

Lysløype Åkra

2023

-2 000

2 000

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdi
g
år

Sum øvrige år (10)

Økonomiplan

Ørem. Netto Utgift Utgift
fin. prosjekt 2019 2020
utgift

Utgift
2021

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Park/lekeplass Åkra etappe 2

2020

0

2 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Turveier Almannamyr

2019

-925

925

1 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turveier Vea

2019

-1 350

1 350

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

400

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 025

77 425

8 150

4 000

28 500

30 500

6 300

3 500

0

4 000

0

0

0 4 000

0

0

Vikinggarden redskapsskjul/grindebygg
Sum Nærmiljø

Sum
investeringsprosjekter

-8 025

77 425 8 150 4 000 28 500 30 500 6 300 3 500

Byutvikling (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Arbeidet med kommunedelplaner/ byutviklingsprosjekt for kommunens tre byer er pågående.
Planprosessene kan resultere i behov for konkrete fysiske tiltak for å etablere attraktive og funksjonelle
bysamfunn. Stikkord som park- og grøntområder, torg og byrom, gater og parkeringsløsninger,
boligetablering og annen utbyggingsaktivitet kan nevnes som noen aktuelle eksempler. Dette vil kreve
betydelige økonomiske ressurser.
Mye av framtidige investeringer vil naturlig måtte skje i form av privat eiendomsutvikling innenfor de
rammer som kommunedelplanene legger opp til. En slik byutvikling vil imidlertid også kreve offentlige
midler. Ulike former for finansieringsmodeller, utbyggingsavtaler og annen samhandling mellom private
og offentlige aktører vil naturlig komme opp som aktuelle emner i denne sammenhengen.
Byutvikling er komplekse prosesser, der ambisjonsnivå for satsingen langt på veg vil styre omfanget og
kvaliteten på investeringene. Funksjonelle bysamfunn vil imidlertid gi effekter på et vidt spekter av
faktorer. Dette kan være alt fra positivt omdømme og besøksattraktivitet til arena for næringsutvikling,
beboelse, rekreasjon og kulturelle opplevelser for å nevne noen sentrale faktorer.
Det er utarbeidet et utkast til handlingsprogram som tar sikte på å konkretisere videre prosesser og
oppgaver når kommuneplanene er vedtatt og ble behandlet i formannskapet 09.04.2018, sak 39/19.
Handlingsprogrammet gir en antydning av hvordan avsatte midler til byutvikling kan tenkes benyttes.
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: – behov og konseptutvikling
Status: Ny investering
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Kommunen er i dialog med eier av driftsbygningen «låven» vedrørende mulighet for kjøp av bygningen.
Behov for økt areal knyttet til historiesenteret, lagring for leirskolen og mulighet for nye utstillinger og
spesialverksted ligger til grunn for planlagt ervervelse. Et eventuelt kjøp vil medføre søknad om
bruksendring for låven og det nære uteområdet.
I tillegg er det behov for utvidet og bedre tilrettelagt parkering nær kirken. Parkeringen må også være
universell utformet. Parkering og området rundt bør styrke opplevelsen av å være i en historisk
middelalderpark. Det bør være en helhet som preger området og som innbyr til høytid, verdighet og
refleksjon. Samtidig er det viktig at det legges godt til rette for alle kirkelige funksjoner. Det gjelder
adkomst for spesialkjøretøy i sorg og glede, av- og påstigning av buss
Parkeringsutfordringene er allerede i dag i høyeste grad kritiske i sesongen oppe på kirke- og
kongshallplatået. Det gjelder også behovet for universell utforming. Det er et påtrengende behov for å
endre parkeringsforholdene på området. Nær kirke og kongshallruiner må det legges til rette for
godkjente og tilpassa parkelement som styrker opplevelsen av å være en historisk middelalderpark. Det
må være en helhet som preger området og som innbyr til høytid, verdighet og refleksjon. Erverv av nytt
areal til ny parkeringsplass er derfor ønskelig. Ny parkeringsplass vil omfatte nye arkeologiske
utgravinger og vil kreve godkjenning av fortidsmyndighetene og riksantikvaren.
Det anlegges nå ny gravplass med tilhørende P-plass ved Trulsaléet. Det er også behov for å se på bedre
løsninger for gangsti og infrastruktur som kan knytte dette bedre sammen enn slik forholdene er i dag.
Kostnadsestimatene er høyst usikre grunnet fremtidig erverv av grunn og bygg som enda ikke er
fremforhandlet. Kommunens tidligestimat for erverv, arkeologisk utgraving, ombygging og
opparbeidelse ligger til grunn for prosjektets budsjettramme.

Historiske Avaldsnes Bukkøy- nytt tak på langhuset
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
– behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Ny investering
Taket på langhuset er råttent og må skiftes i nær framtid. Det er foretatt tekniske vurderinger og det er
vurdert alternative løsninger. Utarbeidet estimat er baser på at det historiske utseende som finnes i dag
beholdes, men at det brukes materialer som er behandlet etter dagens kvalitetskrav og moderne
byggemetode for å sikre lang levetid. Estimatet inneholder rivning/rydding, transport fra/til Bukkøy og
ferdig montert tak bygget etter faglige anbefalinger.
Lysløype fastlandskarmøy
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Innarbeidet inntektsramme på 2 millioner kroner.
Karmøy kommune ønsker å tilrettelegge med turstier/lysløyper i alle soner. Lysløype fastlandskarmøy
skal etableres i område Vormedal/Spanne. Det må beregnes behov for grunnerverv i begge tilfeller.
Lysløype på fastlandskarmøy er planlagt mot slutten av planperioden og er foreløpig i en idefase.
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Denne type prosjekt kvalifiserer til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen. Spillemidler er derfor
innarbeidet i budsjettet.

Lysløype Kolnes-Raglamyr
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Innarbeidet inntektsramme på 1,75 millioner kroner.
Karmøy kommune ønsker å tilrettelegge med turstier/lysløyper i alle soner. Det er tenkt å etablere en
lysløype i forbindelse med de nye boligområdene på Kolnes. Dette vil knytte disse områdene sammen
med Raglamyr-området og Spanne. Det må beregnes behov for grunnerverv. Lysløype Kolnes - Raglamyr
er foreløpig i idefase.
Denne type prosjekt kvalifiserer til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen. Spillemidler er derfor
innarbeidet i budsjettet.
Lysløype Åkra
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, flyttet ut i tid. I tillegg er det innarbeidet
inntektsbudsjett på 2 millioner kroner.
Det planlegges turvei med lys fra Tostemvegen til Myrdalsvegen på Åkra. Grunnet samkjøring med
bygging av omkjøringsveien rundt Åkra anbefales det at prosjektet utsettes til 2022-2023.
Prosjektet kvalifiserer til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen.

Park/lekeplass Åkra - etappe 2
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Etappe 1 er i store deler gjennomført og forventes ferdigstilt i løpet av 2018. I forbindelse med anlegg av
parken ble det etablert stier med belysning. Den delen av parken som var etablert fra før ble opprustet. I
tillegg ble det installert en musikkpaviljong. Busker og trær ble stelt slik at det gir inntrykk av
parkbeplantning. Arbeidet med en utescene startet i 2018.
Etappe 2 omfatter opparbeidelse av resterende områder og gjennomføres i årene 2019 og 2020 i
henhold til utarbeidet plan. Dette inneholder aktivitetsaraler for brukere i alle aldre. Det tas særlig
hensyn til universell utforming.
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Turveier Almannamyr
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Utgiftsrammen økt med 150 000. kroner. Inntektsrammen økt med 925
000. kroner.
Det planlegges turvei med lys på Almannamyr. Gjennomføring er forsinket grunnet usikkerhet rundt
grunnerverv. Avsatte budsjettmidler er flyttet som følge av dette.
I forbindelse med rullering av budsjett og økonomiplan ser man at avsatt budsjettramme ikke er
tilstrekkelig. Vedtatt budsjett ble i sin tid basert på erfaringstall fra 2008. I tillegg kvalifiserer prosjektet
til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen.

Turveier Vea
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Utgiftsrammen økt med 1,2 millioner kroner. Inntektsbudsjett på 1,35
millioner kroner er innarbeidet, i tillegg til endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Det planlegges turvei med lys på Vea. Gjennomføring er forsinket grunnet usikkerhet rundt grunnerverv.
Avsatte budsjettmidler er flyttet som følge av dette.
I forbindelse med rullering av budsjett og økonomiplan ser man at avsatt budsjettramme ikke er
tilstrekkelig. Vedtatt budsjett ble i sin tid basert på erfaringstall fra 2008. I tillegg kvalifiserer prosjektet
til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen.
Vikinggarden - redskapsskjul/grindebygg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/-20 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet ble opprinnelig bevilget i 2016 og gjennomføring er forsinket i forhold til opprinnelig plan.
Budsjettmidlene er flyttet som følge av dette. Oppstart forventes nå i løpet av 2018, og at det
ferdigstilles i løpet av 2019.
Bygget tenkes bygget som et enkelt, grindbygget hus på østsiden av naustet. Utvendig skal skjulet
være så autentisk som mulig slik at det glir inn i vikingtidsmiljøet på garden. Skjulet skal brukes til å
oppbevare moderne elementer som i dag lagres inne i selve vikingnaustet, slik som gummibåt,
flytevester, redskaper, klær, bøtter, blåser etc. Opplev Avaldsnes har også behov for lagringsplass til
gjenstander og utstyr som i dag må fraktes opp og ned til Vikinggarden før hvert arrangement.
I dag bruker både leirskolen og Opplev Avaldsnes naustet. Et redskapsskjul vil gjøre det mer effektivt for
Opplev Avaldsnes å gjennomføre gilder og omvisninger der man skal gjenskape et autentisk miljø.
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Bolig
Driftsbudsjett med endringer
2019
-2 736

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
Stilling eiendomsutvikler overført fra investering til drift
Økte strømutgifter
Fordeling sykelønnsrefusjon
Avsetning vedlikehold
Sum Nye tiltak
Innsparing
Overføring av midler mellom kostra - personalstilling
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
-2 736 -2 736

2022
-2 736

-265
272
-115
119
11

-265
272
-115
119
11

-265
272
-115
119
11

-265
272
-115
119
11

-2 725

-2 725

-2 725

-2 725

466
80
38
0
584

466
80
38
2 000
2 584

466
80
38
2 000
2 584

466
80
38
2 000
2 584

-244
-7
-251
333

-244
-7
-251
2 333

-244
-7
-251
2 333

-244
-7
-251
2 333

-2 392

-392

-392

-392

Sammendrag budsjett
Karmøy kommune har ansvar for oppføring, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger med
eventuelle tilhørende baser og fellesareal. Per september 2018 disponerer kommunen totalt 393 boliger
fordelt på:




169 trygdeboliger
80 omsorgsboliger
146 ordinære utleieboliger

I forhold til september 2017 har Karmøy kommune økt fra 68 til 80 omsorgsboliger og fått fire nye
ordinære utleieboliger. Bakgrunnen for dette er etablering av 12 nye spesialtilpassede omsorgsboliger
på Tøkjemyr og anskaffelse av boliger i Haugebergveien i forbindelse med prosjektet som arbeider med
å etablere en ny idrettshall på Åkra (sak 15/1087). Fire av boligene som ble anskaffet er inntil videre
disponible for utleie av boligkontoret.
I den neste tiårsplanen vil planlegging og utbygging av boliger for heldøgns omsorg stå sentralt,
herunder å tilpasse struktur for heldøgnstjenester (institusjonsplasser eller boliger med heldøgns
bemanning) for ulike brukergrupper. I plan for heldøgns omsorgstjenester kommer det fram at det vil
være et behov for å bygge i gjennomsnitt 10 heldøgns omsorgsplasser hvert år.
Med hensyn til driftsoppgavene til boligkontoret er det en sentral utfordring for Karmøy kommune er at
man har et oppgraderingsbehov på boligporteføljen de neste ti årene på over 120 millioner kroner og at
vedlikeholdsetterslepet øker hvert år. I den daglige driften betyr det at kommunen har begrensede
midler til rehabilitering av boliger, noe som betyr at man har en større sannsynlighet for at boligene står
uten leietakere i påvente av oppussing. Dette kan igjen medføre et avvik mellom faktisk utleiegrad
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versus det som ligger til grunn i inntektene som er gjengitt i budsjettet til boligkontoret,
tilsvarende 95% utleiegrad.
Startlån
Startlån skal være for vanskeligstilte som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Regjeringen ønsker
at kommunen skal bruke startlånet aktivt som et bolig-politisk virkemiddel. Karmøy kommune har
vedtatt egne retningslinjer for tildeling av startlån, i kommunestyre sak 53/15. Det foreslås en årlig
låneramme på 40 mill. kroner i økonomiplanperioden. Finansavtaleloven gjelder også for startlån. Det
betyr at kommunen har frarådningsplikt på lik linje med andre som yter kreditt, dersom kunden ikke har
økonomisk evne til å betjene lånet.
Per 31.7.2018 hadde kommunen en samlet utlånsportefølje på 168,7 mill. kroner, fordelt på 456 lån og
tilskudd. Dette er en økning på rundt 27 mill. kroner fra samme tid i fjor. 10 av lånene er for tiden til
inkasso og 8 var til overvåking på grunn av mislighold, disse er nå tapsført. Disse sakene har en
hovedstol på totalt ca. 3,1 mill. kroner. Av disse er 7 tapsført med rundt 1,2 mill. kroner.
Karmøy kommune dekker i hovedsak tap i ordningen, men det finnes en ordning med tapsdeling dersom
tapet overstiger 25 prosent av gjenstående hovedstol. Karmøy har imidlertid et tapsfond som per
september 2018 var på 1,5 mill. kroner, som kan brukes til å dekke kommunens tap i ordningen.
Tapsfondet er finansiert med tilskuddsmidler fra Husbanken.

Gjeldende planer og planstatus
Karmøy kommune vedtok ny boligsosial handlingsplan, sak 68/18, for perioden 2018 til 2023 i
kommunestyret som fant sted den 18.06.18. Hovedmålene i ny boligsosial handlingsplan er som følger:




Alle skal ha et godt sted å bo
Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet
Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Karmøy kommune sine hovedmål i handlingsplanen samsvarer nå med den nasjonale strategien for
boligsosialt arbeid, «Bolig for Velferd», vedtatt av regjeringen i 2014. Det er også satt opp delmål for
kommunens arbeid som samsvarer med Husbanken sine retningslinjer, og i tillegg er det satt opp en
aktivitetsplan som skal gjennomgås en gang i året.
Kommunestyret behandlet i juni 2017 kommunens boligbyggeprogram (sak 61/17), som legger føringer
for kommunens investeringer i forhold til å utvikle boligfelter i tiden fremover. I henhold til vedtaket skal
Karmøy kommune byggemodne følgende boligfelter:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferkingstad øst, 2. Etappe
Stemmemyr, 3. Etappe
Amlandsfeltet, 2. Etappe
Kvednane, Fosen
Hålandshøgda, siste utbyggingsetappe

Stemmemyr og Amlandsfeltet er under prosjektering. I forhold til Kvednane er det noen uklarheter i
forhold til de kommunaltekniske anleggene – særlig knyttet til avløp. Fremdrift og investeringsbehov
presenteres i Karmøy kommunes investeringsbudsjett for perioden 2019 – 2028.
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Basert på kommunestyrevedtak 128/16 vil karmøy kommune ikke erverve mer areal til boligformål.
Innsatsen fremover blir dermed rettet mot å byggemodne og selge gjenværende kommunalt eide
tomter. Inntektene fra salg av boligfelter har siden 2005 tilfalt et fond for boligfelter.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Kulturminneforvaltning Nto.
dr.utg. Beløp pr innb (kr)

219

174

7

8

34

0

21

17

16

85

96

207

75

154

93

94

86

78

25

107

14

12

17

21

24

19

1 191

1 598

1 573

1 883

44,0 % 30,0 %

27,0 %

29,0 %

Produktivitet
Beløp per innbygger i
boligtilskudd til etablering
videretildelt av kommunen(B)
Beløp per innbygger i
boligtilskudd til tilpasning
videretildelt av kommunen(B)
Beløp per innbygger i startlån
videretildelt av kommunen(B)

789

1 009 2 132

2 314

985

34,0 %

33,0 % 16,0 %

13,0 %

3,0 %

15

16

20

21

21

19

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

Dekningsgrad
Andel søkere som har fått
avslag på kommunal bolig
Kommunalt disponerte boliger
per 1000 innbyggere(B)

12

12

23

0,4

0,6

0,4

0,9

1,4

2,0

2,3

1,1

1,9

1,3

1,4

1,4

3,0

3,0

6,0

5,0

5,0

6,0

5,0

5,0

5,0

17

15

20

24

23

13

17

16

18

3

3

6

5

5

6

5

5

5

4

4

9

6

6

8

7

7

8

Kvalitet
Antall boliger godkjent av
kommunen for boligtilskudd til
tilpasning, per 1000
innbyggere
Antall boliger godkjent av
kommunen for finansiering
med startlån, per 1000
innbyggere
Antall nye søknader per 1000
innbyggere

Andre nøkkeltall
Antall husstander tilkjent
statlig bostøtte fra Husbanken
per 1000 innbyggere(B)
Antall nye søknader per 1000
innbyggere(B)
Antall søknader per 1000
innbyggere(B)

Kommunale boliger: Karmøy kommune har færre kommunalt disponerte boliger enn sammenlignbare
kommuner (K13). Samtidig hadde Karmøy også færre søknader om kommunal bolig. Andelens om får
avslag er stabil og om lag på nivå med K13 og landsgjennomsnittet.
Tilskudd og lån. Antall boliger godkjent for finansiering med startlån var i 2017 på om lag samme nivå i
Karmøy som i K13, mens andelen som er godkjent for boligtilskudd til tilpasning har vært økende i
Karmøy og ligger nå på et klart høyere nivå enn K13.
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Beløpmessig tildeles det mindre startlån per innbygger, men mer i boligtilskudd til etablering og
tilpasning.

Mål
Overordnet mål
God økonomisk
styring og
prioritering

Mål
Bruke data og
analyse

Indikator/målemetode
Antall tilskudd til
tilpasning, slik at flere
kan bo lengre hjemme
Reduksjon av antall
hærverk med skader
over kr 20 000
Utleiegrad på boliger

Siste måling
17

Forventet 2018
13

Mål 2019
13

20

15

10

92,0 %

95,0 %

95,0 %

Virkemiddel for å nå mål






Tett samarbeid mellom teknisk etat og helse- og omsorgsetaten slik at man ivaretar behovet for
at kommunen tilbyr rett antall boliger og at man tilbyr rett type bolig i forhold til både
eksisterende og nye brukere.
I plan for heldøgnsomsorgstjenester kommer det frem at det vil være et behov for å bygge 10
nye heldøgns omsorgsplasser hvert år. For å oppnå dette vil man vurdere å bygge om
eksisterende boliger.
Kort tidsbruk på rehabilitering av boligen når beboer har flyttet ut, slik at utflyttet bolig blir
klargjort og tilgjengeliggjort for ny utleie etter kort tid.
Rask og effektiv tildeling av ledige boliger.
Vurdere salg av boliger for å redusere arbeidsmengden slik at man frigjør tid til rask
rehabilitering av kommunens boliger.

Nye tiltak

Stilling eiendomsutvikler overført fra investering til drift
Karmøy kommunestyre har tidligere vedtatt en stilling som eiendomsutvikler. Denne ble da belastet
investeringsregnskapet, da man så for seg at stillingen ville være knyttet til investeringsprosjekter. Etter
en ny vurdering mener rådmannen det er mer naturlig at stillingen må belastes driftsbudsjettet.
Eiendomsutvikler har ansvar for å holde seg løpende oppdatert på Karmøy kommunes
eiendomsportefølje (bygninger, boliger og grunn), kartlegge fremtidige behov og utvikle Karmøy
kommune sin eiendomsportefølje i henhold til behovene. Eiendomsutvikleren skal være en sentral
tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler fast eiendom for god
lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse. Det vises for øvrig til eget tiltak hvor rådmannen ser det som
naturlig at to byggeledere blir belastet investeringsbudsjettet, og ikke driftsbudsjettet.
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Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.

Fordeling sykelønnsrefusjon
Innenfor helse- og omsorgsetatens ansvarsområder foreslås det en mindre omfordeling mellom
virksomheter på ulike tjenesteområder. Tiltaket er begrunnet i ønske om en mer rettferdig fordeling av
antatt sykelønnsrefusjon mellom virksomhetene.
Virksomhetene ligger på ulike tjenesteområder, og fremstår derfor som pluss- og minustiltak på ulike
områder i tiltakslistene. Men i sum er dette en ren omfordeling uten netto budsjetteffekt.

Avsetning vedlikehold
Det er lagt inn økt vedlikehold i budsjettet fra 2020 til vedlikehold av kommunale boliger. Forslaget kan
ses i sammenheng med at kommunen før dette har hatt en pott for oppgradering av kommunale
boliger. Behovet tilsier at det på dette feltet er behov for midler til løpende vedlikehold, og dette
foreslås derfor løst i driftsbudsjettet fremover.
Fra 2021 foreslås det en økning i vedlikeholdsbudsjettet generelt med 0,5 mill. kroner. Disse midlene er
ikke fordelt, og ligger derfor på fellespostene inntil videre.
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Innsparing

Overføring av midler mellom kostra - personalstilling
I etterkant av tidligere vedtatte endringer i arbeidsoppgaver innenfor teknisk etat er det gjort nye
vurderinger av hvor disse oppgavene skal høre hjemme i Kostra-kontoplanen. Som en følge av dette
foreslås det å justere ned rammen for tjenesteområde bolig og en tilsvarende økning i tjenesteområde
administrasjon.

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.

Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Bolig
Amlandsfeltet BF
Asalheim BF
Boliger tilpasset
vanskeligstilte 2018-2023
(planprosjekt)
Boliger tilpasset
vanskeligstilte 2024-2029
(planprosjekt)
Ferkingstad BF
Omsorgsboliger for
videresalg
Omsorgsplasser
(inkl.Spanne)
Oppgradering kommunale
boliger
Sandbakkene/Solhaugvegen
BF
Stemmemyr BF - etappe 3
Sum Bolig

Sum investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Ferdig Ørem.
Netto
år
fin. prosjekt
utgift

Økonomiplan
Utgift Utgift Utgift
2019 2020 2021

Sum øvrige år (10)

Utgift Utgift Utgift
2022 2023 2024

Utgift
2025

Utgift
2026

Utgift
2027

Utgift
2028

2019
2022

0
0

2 000
7 000

1 500
0

0
0

0
3 000

0
4 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2023

0

27 175

12 150

6 300

4 000

2 725

2 000

0

0

0

0

0

2029

0

24 000

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2019

0

4 000

2 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

-16 000

4 000

5 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

165 200

223 000

9 200

49 000

59 000

49 000

0

0

50 000

55 000

55 000

60 961

6 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Årsbevilgning
2019

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0
-181 200

6 100
299 275

2 984
42 040

0
70 300

0
66 000

0
55 725

0
2 000

0
4 000

0
54 000

0
59 000

0
59 000

0
64 961

-181 200 299 275 42 040 70 300 66 000 55 725 2 000 4 000 54 000 59 000 59 000 64 961
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Amlandsfeltet BF
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet gjelder opparbeidelse og byggemodning av boligtomter. Utgifter og inntekter knyttet til
prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, deler av budsjettmidlene er som følge av dette
flyttet til 2019.

Asalheim BF
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligfelt. Utgifter og inntekter knyttet til prosjektet føres mot fond
for erverv og opparbeidelse av boligfelt.
Det knyttes fremdeles usikkerhet til etablering av boligfeltet i påvente av avklaring av ny trase for
fylkesvei 47.

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt prosjekt: Prosjektet er delt opp i to ulike prosjekt, basert på planperiode.
Prosjektet er knyttet til gjeldende boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2023.
Det er et økende behov for å bosette vanskeligstilte med rus- / psykiatriproblemer. Denne gruppen har
vanskelig for å få leie i det private markedet. Det er viktig å få små boenheter som tåler hard bruk. I
«Boligsosial handlingsplan 2018-2023», er et av hovedmålene å bygge eller kjøpe 10 mindre boenheter i
perioden 2018-2023.

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2024-2029 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt prosjekt: Prosjektet er delt opp i to ulike prosjekt, basert på planperiode.
Det er et økende behov for å bosette vanskeligstilte med rus- / psykiatriproblemer. Denne gruppen har
vanskelig for å få leie i det private markedet. Det er viktig å få små boenheter som tåler hard bruk.
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Prosjektet er knyttet til fremtidig boligsosial handlingsplan. Planperiode og budsjettramme er å anse kun
som en foreløpig plan.

Ferkingstad BF
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg. Utgifter og inntekter knyttet til
prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, deler av budsjettmidlene er som følge av dette
flyttet til 2019.

Omsorgsboliger for videresalg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling
Status: Ny investering
Sak vedrørende bygging av omsorgsboliger for videresalg ble behandlet i kommunestyret i mars 2018,
sak 29/18. Vedtaket var den gang at Karmøy kommune ikke skulle inngå avtale om utbygging av
omsorgsboliger for videresalg basert på den informasjon som var lagt frem i saken. Videre åpnet
kommunestyret for ny behandling av saken dersom det ble avklart at disse brukerne kunne benytte
investeringstilskudd for heldøgnsomsorgsboliger gjennom Husbanken. Slik avklaring foreligger nå og det
legges frem ny sak til behandling i løpet av høsten 2018.
Forslag til budsjett er basert på at kommunen prosjekterer og bygger 6 omsorgsboliger for videresalg til
borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Kommunen forskutterer utgiftene i sin helhet
under byggeperioden. Prosjektet finansieres så i sin helhet gjennom investeringstilskudd fra Husbanken,
momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med
prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for
kommunens del gå i null når prosjektet er ferdigstilt. Teknisk drift og vedlikehold av boligene vil være
borettslagets ansvar. Eventuell tomgangsleie vil også være borettslagets ansvar.
Dersom det vurderes hensiktsmessig å bygge personalbase som en del av byggeprosjektet skal
byggekostnaden fordeles per boenhet og inkluderes i salgspris. Kommunen kan så leie personalbasen til
eget personell.
Kostnadsestimatet som foreligger er basert på tidlige estimater og må anses som foreløpige. Estimatet
inkluderer bygging av boligene. Inventar, tomtekostnader og bygging av en eventuell personalbase er
ikke inkludert i budsjettrammen. Netto budsjettramme på 4 millioner kroner er budsjetterte
momskostnader som er forutsatt finansiert av momskompensasjon.
Det må i forkant av byggingen utarbeides en bindende avtale mellom kommunen og initiativtakerne.
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Omsorgsplasser (inkl.Spanne)
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering
Det tas sikte på å etablere minimum 100 nye plasser for heldøgnsomsorg i Karmøy kommune innen
2028. Disse skal bestå både av institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger.
Gjennom plan for heldøgnsomsorgstjenester ønsker rådmannen å starte en omlegging av
driftsstrukturen for heldøgnsomsorgtjenester i Karmøy kommune. I tråd med nasjonale anbefalinger
ønskes det mer fokus på utbygging av heldøgns omsorgsboliger som vil være tilpasset livsløp for ulike
brukergrupper, men med hovedfokus på å ivareta bo og behandlingstilbudet for demente. Rådmannen
tar sikte på at sak vedrørende omsorgsplasser i Skudeneshavn legges frem for politisk behandling i
november 2018.
I tillegg planlegges det å etablere nytt, stort og tidsriktig sykehjem ved det fremtidige Spanne
omsorgssenter. Sykehjemmet er tenkt å bygges med kapasitet både for dagens Norheim bu- og
behandlingshjem (NBB) og i tillegg en netto økning på 40–50 plasser.
Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase og ytterligere avklaringer må på plass før man kan gå videre i
prosessene. Budsjettert investeringstilskudd er basert på en deling av heldøgns omsorgsplasser og
institusjonsplasser.

Oppgradering kommunale boliger
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.Bevilgningen
avsluttes som et investeringsprosjekt fra 2020.
I ” Boligsosial handlingsplan 2018-2023 er et av hovedmålene å sørge for god utnyttelse av boligmassen
kommunen eier. Et av tiltakene i så måte er renovering/oppgradering/tilrettelegging av de kommunale
boligene.
Utgiftene til dette formålet er i større grad av driftsmessig karakter enn investering. Rådmannen foreslår
derfor at budsjettposten løses over driftsbudsjettet fra 2020.
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Sandbakkene/Solhaugvegen BF
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg. Utgifter og inntekter knyttet til
prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, budsjettmidlene er som følge av dette flyttet til
2019.

Stemmemyr BF - etappe 3
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg. Utgifter og inntekter knyttet til
prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.
Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, deler av budsjettmidlene er som følge av dette
flyttet til 2019.
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Næring
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
11 580 11 580 11 580 11 580

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Kostra-korrigeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

-16
253
-242
-30
-35

Konsekvensjustert ramme

-16
253
-242
-30
-35

-16
253
-242
-30
-35

-16
253
-242
-30
-35

11 545 11 545 11 545 11 545

Nye tiltak
Økt tilskudd destinasjonsselskapet
Stilling eiendomsutvikler overført fra investering til drift
Tilskudd til veterinærvakt
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

696
466
296
1 458

696
466
296
1 458

696
466
296
1 458

696
466
296
1 458

-4
-4
1 454

-4
-4
1 454

-4
-4
1 454

-4
-4
1 454

12 999 12 999 12 999 12 999

Sammendrag budsjett
Tjenesteområdet omfatter blant annet kommunens aktivitet knyttet til næringsutvikling, herunder
reiseliv, eierstyring av kommaleide selskap, utvikling av næringsareal, men også landbrukskontoret,
kommunale skoger og forvaltning, drift og vedlikehold av bygg som kommunen leier ut eller ikke
nyttiggjør seg av.
Næringslivet etterspør en mer strategisk utvikling av landbaserte næringer. Særlig eksisterende og nye
næringsarealer, og byutvikling. Infrastruktur og samferdsel med vei, havner, flyplass, kraftforsyning,
bredbånd, gassdistribusjon er sentrale parametere i en slik strategisk utvikling.
Næringsutvikling gjennom eierstyring er et av kommunens viktigste verktøy. Det er etablert
eierstrategier for de fleste selskapene som er har en rolle i næringsutvikling. Karmsund Havn IKS har fått
spisset sitt formål. Selskapet har ansvaret for havneforvaltningen, men også for næringsutvikling og
lyder: «Selskapet skal arbeide for framtidsrettet og konkurransedyktig utvikling av sjøtransportsystemet
for personer og gods, tilrettelegge for sjøbasert næringsutvikling, herunder naturlig tilhørende
eiendomsutvikling, og tilrettelegge for synergier med landbasert næringsutvikling». Karmsund Havn IKS
arbeider strategisk med investeringer i havnetjenester, havneinfrastruktur og eiendomsutvikling som
stimulerer sjøbasert næringsutvikling, men som også gir ringvirkninger for landbasert næring. De
samfunnsøkonomiske ringvirkningene måles og viser verdiskaping for 2017 på 2,5 milliarder kroner,
sysselsettingseffekt på 3.078 årsverk og skatteresultat på 320 millioner til kommunene i vårt felles boog arbeidsmarked.
Eierskapet i Haugaland Næringspark AS er i ferd med å omstruktureres hvor Karmøy kommune vil få
38,34 prosent direkte eierskap i Norges største næringspark. Dette vil gi helt nye rammer for et regionalt
samarbeid for næringsutvikling for landbaserte næringer og utvikling av næringsareal.
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Innenfor reiseliv har kommunen viktige eierskap i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Opplev
Avaldsnes AS.
Regionens og kommunens strukturelle fortrinn skal fremheves i arbeidet med å forsterke eksistere
kompetansearbeidsplasser og etablering av nye. Dette må sees i sammenheng med gjennomføring av
store investeringer i kommunen og regionen, blant annet pilotanlegget til Hydro, utvikling av Husøy,
sykehusutbyggingen i Haugesund, framtidig anleggsarbeid med Rogfast med mer. Strukturelle endringer
i drift av lufthavnen og planene om ny baneinfrastrukturer i området kan gi grunnlag for ny næring og
nye arbeidsplasser i flere bransjer, men særlig reiseliv. Tilgang på riktig arbeidskraft og risikokapital er
andre viktige faktorer for utvikling av vekstbedrifter.
Karmøy Næringsfond AS er etablert med 6,7 millioner det er engasjert en ekstern profesjonell forvalter.
1,3 million er allerede investert i nye selskaper eller selskaper i omstrukturering for å sikre eller skape
nye arbeidsplasser. Dagens øvrige ordninger for gründere med rådgiving, næringshage og inkubator
videreutvikles sammen med Haugaland Vekst, fylket og andre samarbeidspartnere.
I strategisk næringsplan for perioden 2018–2023, har kommunestyret også vedtatt at mål og strategier
skal innarbeides i kommunens planarbeid, saksbehandling og operativ drift i kommunens ulike etater.
Dette arbeidet vil arbeides med i 2019.
Reiseliv: Den største veksten av tilreisende er fra cruiseanløp som er et resultat av godt og langsiktig
samarbeid mellom Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Karmsund Havn IKS. Bookingtallene
viser en kraftig vekst fra 60 544 cruisepassasjerer i 2017 til 120 000 passasjerer i år 2020. Veksten skal
nye mulighet for reiselivet men også noen utfordringer knyttet til krav til økt tjenestetilbud og økt
kapasitet for kommunens attraksjoner i sesong, samt utfordringer til manglende besøk utenom sesong.
Særlig gjelder dette for Historiske Avaldsnes og Gamle Skudeneshavn.
Karmøy har en kulturbasert reiselivsnæring. Det arbeides målrettet med å øke besøksattraktivitet og
tilby godt vertskap for kommunes besøkende. Kommunestyret har vedtatt å etablere et regionalt
reiselivsfond. I første omgang i samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune. Formålet er å yte
risikokapital i samarbeid med privat kapital for å stimulere til økt tjenesteutvikling, nye
reiselivsopplevelser og flere lønnsomme arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Videre har regionrådet
vedtatt utvikling av en regional reiselivsplan som forventes vil gi føringer for en felles regional satsning,
og regionalt reiselivsfond vil bli et viktig verktøy. Forvaltningsansvaret til regionalt reiselivsfond er
planlagt lagt til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Kommunens eierstyring blir viktig i det
strategiske reiselivsarbeidet.
Landbruk: Landbrukskontoret har ansvar for å følge opp lovverk og forskrifter i gjeldende
jordbrukspolitikk. Dette omfatter produksjonstilskudd og behandling av nye saker etter jordlov,
konsesjonslov og odelslov. Kontoret behandler også søknader om miljøtiltak i landbruket (SMIL), og
bygdeutviklingsmidler. På grunn av ekstra veterinærvakt er det tilført ekstra midler til landbruk.
Budsjettet er ellers videreført på samme nivå som i 2018.
Det pågår et utviklingsprosjekt om et biogassanlegg. Dette kan ha viktig betydning for valg av løsning for
å møte landbruksnæringens miljøutfordringer knyttet til husdyrgjødsel.
Byutvikling: Utvikling av kommunens byområder danner viktige rammebetingelser for flere viktige
næringer i kommunen. Handel er kommunens nest viktigste næring målt i sysselsetning. Det er i
investeringsbudsjettet foreslått avsatt 40 mill. kroner til byutviklingstiltak.
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Næringsareal: Kommunen har tidligere opparbeidet et større industriområde på Husøy Vest. Samtlige
enkelttomter her er nå solgt. Gjennom den nylig inngåtte avtalen med Karmsund Havn IKS, er også
kommunes øvrige arealer på Husøy Øst solgt. Det næringsområdet på Husøy Øst som overtas av
Karmsund Havn IKS er betydelige i størrelse, og vil utbygges over mange år. Selv om området nå
disponeres av Karmsund Havn IKS, vil arealet like fullt være et tilgjengelig næringsområde for andre
interessenter, slik at dette området fortsatt må inkluderes i kommunens tilgjengelig og ledige
næringsarealer.
På Kopervik Næringspark er det solgt 8 næringstomter gjennom det siste året, og det gjenstår ca.2 dekar
opparbeidet næringsareal igjen. Kommunen disponerer ytterligere areal her lenger nord, som ikke er
opparbeidet. Dette må utstå i påvente av Statens Vegvesen avklaring i forhold til fremtidig veitrase.
Området på Bygnes vurderes som attraktivt, og byggemodning bør vurderes straks de nødvendige
avklaringer er gjort av Statens Vegvesen.
På Raglamyr er det tilgjengelig ca. 18 dekar opparbeidet næringsareal. På Vea industriområde er ca. 5
dekar ledig. På Storamyr industriområde i Skudenes avventes videre opparbeidelse først etter en
bedring av markedssituasjonen.

Gjeldende planer og planstatus
Utvikling av næringsarealer. Kommunen har tidligere opparbeidet et større industriområde på Husøy
Vest. Samtlige enkelttomter her er nå solgt. Gjennom den nylig inngåtte avtalen med Karmsund Havn
IKS, er også kommunes øvrige arealer på Husøy Øst solgt. Det næringsområdet på Husøy Øst som
overtas av Karmsund Havn IKS er betydelige i størrelse, og vil utbygges over mange år. Selv om området
nå disponeres av Karmsund Havn IKS, vil arealet like fullt være et tilgjengelig næringsområde for andre
interessenter, slik at dette området fortsatt må inkluderes i kommunens tilgjengelig og ledige
næringsarealer.
På Kopervik Næringspark er det solgt 8 næringstomter gjennom det siste året, og det gjenstår ca.2 dekar
opparbeidet næringsareal igjen. Kommunen disponerer ytterligere areal her lenger nord, som ikke er
opparbeidet. Dette må utstå i påvente av Statens Vegvesen avklaring i forhold til fremtidig veitrase.
Området på Bygnes vurderes som attraktivt, og byggemodning bør vurderes straks de nødvendige
avklaringer er gjort av vegvesenet.
På Raglamyr er det tilgjengelig ca. 18 dekar opparbeidet næringareal.
På Vea industriområde er ca. 5 dekar ledig.
På Storamyr industriområde i Skudenes avventes videre opparbeidelse først etter en bedring av
markedssituasjonen.
Inntektene fra salg av industrifelter har siden 2006 tilfalt et fond for industrifelter.

Reiselivsplan med økt satsing på kulturbasert reiseliv og historiske attraksjoner. Digital telling av
besøkende er med å kunne gi grunnlag for bedre markedstilpasning når turistene er der. Ny app for
digital formidling i Skudeneshavn er utarbeidet og lansert.
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Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 320
Kommunal
næringsvirksomhet (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 321
Kons.kraft kraftrettigh. &
annen kraft for videresalg (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 325
Tilrettelegging og bistand for
næringslivet (B)
Netto dr.utg. pr. innb. 329
Landbruksforv. og
landbruksbasert nær.utv. (B)
Netto driftsutgifter pr.
innbygger til Næringsforv. og
konsesjonskraft (B)

58

62

-393

39

0

14

-64

-79

-83

0

0

0

-4

0

0

-138

-158

-18

124

112

82

408

272

62

81

94

125

49

49

77

28

0

8

102

117

47

231

223

-234

471

272

84

-19

-26

71

Ressursbruk. Næringsformål utgjør en nokså liten del av kommunesektorens kostnader, og tall for
ressursbruk kan derfor være påvirket av ulik praksis i kommunene. En del kommune har dessuten
konsesjonskraftinntekter eller større kommunal næringsvirksomhet (drift av kommunale skoger,
næringsavfall, utleie av bygg kommunen ikke benytter etc), som også vil påvirke tallene for dette
området.
Nøkkeltall NHOs "Kommune-NM"
Samlet plasering Karmøy
næringsliv
arbeidsmarked
demografi
kompetanse
kommuneøkonomi
Nøkkeltall landbruk - Karmøy
Jordbruksareal i drift
Jordbruksbedrifter
Landbrukseiendommer
Produktivt skogareal

2014
65
20
186
90
173
63
2014
51 052
230
1 146
27 108

2015
78
22
271
105
166
67

2015
51 036
229
1 137
27 108

2016
90
22
288
152
149
74
2016
50 498
227
1 120
26 837

2017
76
25
227
142
143
70
2017
50 295
222
1 120
26 837

Mål
Overordnet mål
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Godt vertskap

Indikator/målemetode
Besøkstall
turistinformasjonene

Siste måling
11 142

Tilfredshet Gamle
Skudeneshavn (svært
bra)
Økt
Antall passeringer i
besøksattraktivitet Gamle Skudeneshavn
(april-september)
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Forventet 2018
12 000

87,4 %

93 243

Mål 2019
13 000

90,0 %

95 000

100 000
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Virkemiddel for å nå mål
Reiseliv: Kommunenes reiselivsarbeidet er blitt mer kunnskapsbasert med bruk av kartleggingsverktøy,
statistikk, gjesteundersøkelser og tellinger. For 2019 skal dette videreføres, med etablering av tellere i
flere aktuelle områder.
Implementering av «Living History» som formidlingskonsept er igangsatt, der besøkende tas med på en
opplevelse; en tidsreise der vår rike historie gjøres levende. Flere roller skal utvikles og lanseres på
Avaldsnes og i Skudeneshavn i 2019. Byvandringsappen for gamle Skudeneshavn «Tilbakeblikk» ble
lansert i 2018, og ambisjonen er å videreutvikle dette konseptet slik at flere av våre kulturhistoriske
områder kan «bringes til live» gjennom egen mobiltelefon. Dette skal samles på formidlingsplattformen
«Opplev Karmøy». Med dette kan målsettingen om å skape en formidlingsopplevelse som alltid er
tilgjengelig, uavhengig av årstid, åpningstider og personell innfris. For å realisere dette skal eksterne
midler søkes.

Nye tiltak

Økt tilskudd destinasjonsselskapet
Destinasjonsselskapet har som formål å markedsføre og selge regionen til eksisterende og potensielle
turister og reiselivsoperatører til vår region. Kommunestyret behandlet i sak 100/18 å regulere
tilskuddet til selskapet for å støtte opp om samarbeidet for å videreutvikle reiselivet i regionen. Det
budsjetters med et samlet tilskudd på rundt 1,3 mill. kroner.

Stilling eiendomsutvikler overført fra investering til drift
Karmøy kommunestyre har tidligere vedtatt en stilling som eiendomsutvikler. Denne ble da belastet
investeringsregnskapet, da man så for seg at stillingen ville være knyttet til investeringsprosjekter. Etter
en ny vurdering mener rådmannen det er mer naturlig at stillingen må belastes driftsbudsjettet.
Eiendomsutvikler har ansvar for å holde seg løpende oppdatert på Karmøy kommunes
eiendomsportefølje (bygninger, boliger og grunn), kartlegge fremtidige behov og utvikle Karmøy
kommune sin eiendomsportefølje i henhold til behovene. Eiendomsutvikleren skal være en sentral
tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler fast eiendom for god
lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse. Det vises for øvrig til eget tiltak hvor rådmannen ser det som
naturlig at to byggeledere blir belastet investeringsbudsjettet, og ikke driftsbudsjettet.
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Tilskudd til veterinærvakt
Karmøy kommunestyret vedtok 14. mai 2018 følgende:
"Karmøy kommune støttar ei ordning saman med dei andre kommunane i Karmsund distrikt (Karmøy,
Utsira, Haugesund og Sveio kommunar) og Tysvær vaktdistrikt (Tysvær og Bokn) med samla tilskott på
700.000 kroner fordelt på folketal til stasjonær veterinærvakt.
For Karmøy vil dette innebere eit bidrag på (i 2018) 295.800 kroner som belastas slik:
1. Auka kostnader i 2018 dekkes innafor eksisterande rammer på tjenesteområde næring.
2. Auka kostnader innarbeidas i budsjettet for 2019."
Rådmannen har innarbeidet vedtaket i forslag til budsjett- og økonomiplan 2019-2022.

Innsparing

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Næring
Husøy IF - klargjøring av
område 6
Husøy IF - tilrettelegging
flere tomter
Storamyr IF - etappe 2

Sum øvrige år (10)
Samlede
Økonomiplan
prosjektbeløp
Ferdig Ørem. Netto Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
år
fin. prosjekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
utgift

2025

0

6 250

0

0

0

0

0

0

6 250

0

0

0

2019

0

3 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

4 000

1 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 250

2 493

0

0

0

0

0

6 250

0

0

0

0 13 250 2 493

0

0

0

0

0 6 250

0

0

0

Sum Næring

Sum investeringsprosjekter

Husøy IF - klargjøring av område 6
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Ny investering
Prosjektet gjelder klargjøring av industritomt på Husøy for salg. Dersom område 6 på Husøy skal selges
må fyllmasser tilsvarende ca 100 000 m3 flyttes. Disse er tenkt benyttet som en jordvoll nord på
området. Utgifter og inntekter føres mot fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt.

Husøy IF - tilrettelegging flere tomter
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Prosjektet befatter byggemodning av flere industritomter på Husøy vest. Gjennomføring og
ferdigstillelse er noe usikkert da dette avhenger av salg og er knyttet til tilrettelegging av teknisk
infrastruktur. Utgifter og inntekter føres mot fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt.
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Storamyr IF - etappe 2
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- gjennomføring
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Gjennomføring er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Deler av budsjett 2018 er derfor flyttet til 2019.
Storamyr industrifelt - etappe 2 bygges ut i 2 trinn. I trinn 1 består av prosjektering og grunnerverv,
samt eksterne vann- og avløpsledning mv. Trinn 2 er byggemodning av selve industrifeltet.
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Samferdsel
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
31 201 31 201 31 201 31 201

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tidsavgrenset bevilgning
Lagerlokaler Åkrehamn
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer

Konsekvensjustert ramme

247
1 446
-304

247
1 446
-304

247
1 446
-304

247
1 446
-304

-100
-100
1 289

-100
-100
1 289

-100
-100
1 289

-100
-100
1 289

32 490 32 490 32 490 32 490

Nye tiltak
Økt vedlikehold
Økte strømutgifter
Lagerlokaler Åkrehamn - videreføres ut til juni-2019
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

631
150
50
831

631
150
0
781

631
150
0
781

631
150
0
781

-11
-11
820

-11
-11
770

-11
-11
770

-11
-11
770

33 310 33 260 33 260 33 260

Sammendrag budsjett
Karmøy kommune har ansvar for 340 km offentlig veg, mer enn 73 000 m2 parkeringsareal og rundt 6
500 gatelyspunkter.
Etablering av attraktive boområder er viktig for å sikre god befolkningsutvikling og positive økonomiske
ringvirkninger i Karmøy kommune. Rådmannen har derfor prioritet og fremskyndet bevilgninger til
arbeidet med ny Eikeveg i forslag til investeringsbudsjett 2019-2028. Dette prosjektet er avgjørende for
utviklingen av nye boligområder på Kolnes.
I budsjettåret 2018 har det vært sterkt fokus på å tilpasse driftsutgiftene til vedtatte rammer. Hovedplan
veg ble vedtatt i 2016 dokumenterte at kommunen har et vedlikeholdsetterslep også på
samferdselsområdet. Det har ikke vært handlingsrom til å øke bevilgningene til veg for å oppnå målet
om å fjerne etterslepet på vedlikehold innen 8 år. Det er i 2018 lagt inn 1 mill. kroner til økt vedlikehold,
hvorav en andel er satt av til vegsektoren.
Innenfor rammen vil trafikksikkerhet prioriteres, og da med fokus på syklende og gående. Ved utførelse
av alle oppgaver vurderes det om Karmøys vegnett og -anlegg kan forbedres med hensyn til universell
utforming. Økt vedlikeholdsetterslep medfører blant annet risiko for dårligere fremkommelig og større
utfordringer med hyppigere oversvømmelser på det kommunale vegnettet.
Som en del av prosjektet "Trygge barn på skolevei" jobbes det med å utforme et undervisningsopplegg
og en verktøykasse for skolene i Karmøy kommune. Det har blant annet blitt holdt en pilot av Trygg
Trafikk i mars, som nå er ferdig utarbeidet og er klar til å iverksettes våren 2019. I Trafikksikker
kommune og Trafikksikker skole ligger det nå rutiner for sykkelturer mv. Det overordnede målet er å øke
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kompetansen hos lærerne som underviser skolebarna i trafikk- og sykkelopplæringen, og at dette igjen
vil føre til økt kompetanse og endrede holdninger blant skolebarna i trafikken på sykkel.

Gjeldende planer og planstatus
Hovedplan veg ble politisk vedtatt i 2016. Kommunale veger har behov for en styrking dersom en vil
følge opp hovedplan veg. Samlet behov for drift og vedlikehold er etter planen 34,6 mill. kroner. I
budsjettforslag for 2018 er det avsatt 22,0 mill. kroner. Det vil si at etterslepet vil øke dersom en ikke
enten senker standarden eller reduserer antall kilometer kommunen er ansvarlig for.
Kommunedelplan for trafikksikkerhet er retningsgivende for arbeidet med trafikksikkerhet.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Prioritet
Netto dr.utg. pr. innb. 330
-1
2
2
-44
Samferdselsbedrifter/transporttiltak
(B)
Netto dr.utg. pr. innb. 332
746
805 1 055
617
Kommunale veier (B)
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm.
746
805 1 055
617
veier og gater(B)
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal
103 589 111 882 170 372 115 285
vei og gate

0

-490

-136

-107

-117

351

765

1 000

1 072

922

351

765

1 000

1 072

922

63 712 168 356 134 215 129 446

175 021

48 102 108 778 101 094 90 863

120 462

Produktivitet
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr
pr. km kommunal vei og gate(B)
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr.
lyspunkt , kommunal vei og gate(B)
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr
pr. km kommunal vei og gate(B)

87 980
859

98 378 128 496 120 598
1 081

577

500

86 428

94 102 134 682

8,2 %

8,9 % 11,7 %

508

686

734

715

685

79 732

35 698 112 833 96 146 93 756

118 657

11,7 %

28,8 %

36,1 % 14,6 % 14,7 %

20,7 %

98,0 % 79,9 % 100,4 %

80,5 %

98,6 % 60,2 % 58,8 %

82,5 %

Dekningsgrad
Andel km tilrettelagt for syklende i
prosent av alle kommunale veier
(prosent)
Andel kommunale veier og gater
med belysning i prosent av alle
kommunale veier (prosent)
Antall kilometer kommunal vei og
gate per 1000 innbygger(B)
Antall parkeringsplasser skiltet for
forflytningshemmede pr. 10 000
innb(B)
Antall utstedte parkeringstillatelser
for forflytningshemmede pr. 10 000
innb(B)

97,7 %

7,20

7,20

6,19

5,35

5,52

4,55

7,45

8,28

5,27

9

10

7

13

11

11

15

15

10

114

114

41

123

121

205

112

117

119
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Ressursbruk. Karmøy hadde i 2017 om lag like høye netto utgifter til samferdsel som sammenlignbare
kommuner (K13). Ressursbruken på kommunale veier var lavere, mens Karmøy i motsetning til en del
andre kommuner ikke hadde særlig inntekter fra samferdselsbedrifter (for eksempel havnevesen). Når
samtidig Karmøy har mer kommunal vei per innbygger enn K13 (men mindre enn landsgjennomsnittet),
betydde det at Karmøy hadde klart lavere utgifter per km kommunal vei.
Når man tar bort avskrivninger og ser på brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate, lå Karmøy i
2017 18 prosent lavere enn K13, og 3 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.
Utgiftene til gatebelysning var imidlertid noe høyere i Karmøy målt per lyspunkt
Andre indikatorer:





Andel kommunale veier og gater med belysning var 98 % i Karmøy, mot 83 % i K13.
Antall parkeringstillatelser for forflytningshemmende var om lag på nivå med nasjonale tall.
Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede var under landsgjennomsnittet, men på nivå
med K13.
Andel km tilrettelagt for syklende er lavere i Karmøy enn K13 og på landsbasis.

Mål
Overordnet mål
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Indikator/målemetode
Være heldigital Digitalt FDV-system
innen 2020
benyttes

Siste måling

Etablere nye
sykkelparkeringer

Forventet 2018

Mål 2019
Ja

150 plasser

150 plasser

Virkemiddel for å nå mål
Innkjøp av FDV-system
Gjennom bruk av et elektronisk system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)vil det kunne oppnås
bedre resursutnyttelse i organisasjonen. Medarbeiderne ute i feltet vil ha større oversikt over
arbeidsoppgaver og nødvendig dokumentasjon. Dette vil gi mer effektiv produksjon og redusere kjøretid
mellom arbeidsoppgaver.
Systemet skal innkjøpes i 2019. Opplæring gjennomføres som del av utrullering.
Etablere nye sykkelparkeringer
Økt sykkelsatsing i Karmøy kommune er sterkt avhengig av innsats til Rogaland fylkeskommune og
Statens vegvesen. Allikevel kan kommunen selv bidra med å ta hensyn til dette i reguleringsplaner,
gjennom kampanjer, men ikke minst med forbedring av infrastruktur for syklende. Mulighetene for å
parkere og låse sykkelen sin i tidsmessige fasiliteter skal forbedres.
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Tidsavgrenset bevilgning

Lagerlokaler Åkrehamn
Det ble i 2018 bevilget midler til midlertidige bygg for lagerlokaler på Åkrehamn. Dette var en
engangsbevilgning i 2018, og tas derfor ut. Det er antatt at det er behov for denne løsningen frem til juni
2019. Det er derfor i et eget tiltak foreslått å videreføre bevilgningen til da. Tiltaket brukes til virksomhet
på flere tjenesteområder, og er derfor fordelt mellom tjenestesektor samferdsel og tjenestesektor
idrett.

Nye tiltak

Økt vedlikehold
Det er et større vedlikeholdsetterslep på kultur- og samferdselsbygg enn på de fleste andre formålsbygg,
ergo foreslås det å øke vedlikeholdspostene på slike bygg med 650.000 i 2019. Tiltaket vil bidra til å
redusere vedlikeholdsetterslepet og øke handlingsrommet for å utføre nødvendige utbedringer av
denne bygningsmassen.
Det foreslås styrking av vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veger. Dette finansieres med 350 000 kr
friske midler og gjennom omdisponering av midler. I all hovedsak var disse tidligere budsjettert for
strøm for gatelys. Disse kan frigjøres på grunn av redusert ansvar for antall gatelys og redusert forbruk
til moderne armaturer. Vedlikeholdsbudsjettet ligger langt under behovet dokumentert i Hovedplan
veg. Med en styrking av denne posten vil etterslepet øker noe mindre.
Tiltaket er fordeling av tiltak i vedtatt økonomiplan 2018-2021.

Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:




Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
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Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.

Lagerlokaler Åkrehamn - videreføres ut til juni-2019
I driftsbudsjetter er det tatt høyde for utgifter til leie av brakker inntil bygget er etablert. Tiltaket brukes
til virksomhet på flere tjenesteområder, og er derfor fordelt mellom tjenestesektor samferdsel og
tjenestesektor idrett.

Bortfall av tilskudd og arbeid på europa/riks/fylkesveger
Med overdragelse av ansvaret for gatelys langs europa-, riks- og fylkesveger frafaller kravet på tilskudd
for oppgaver relatert til dette. Samtidig blir omfanget til vedlikeholdsavtalen redusert og strømutgiftene
mindre.

Innsparing

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samferdsel
Gang og sykkelvei Eidsbakkane-Stølen

Samlede prosjektbeløp
Ferdig
år

Økonomiplan

Ørem. Netto
fin. prosjekt Utgift
utgift
2019

Utgift
2020

Sum øvrige år (10)

Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2019

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedplan vei (planprosjekt)

2027

0

51 000

4 000

4 000

4 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Infrastruktur/utvikling
Kolnes

2021

0

50 000

5 000

20 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

Lagerlokaler Åkrehamn

2019

0

1 500

1 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nyanlegg vei og gatelys

Årsbevilgning

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

Parkeringshus Kopervik rehabilitering

2024

0

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

Tostemveg

2019

0

4 500

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trafikksikkerhetsplan 20182021 (planprosjekt)

2021

0

29 433

11 433

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

Trafikksikkerhetsplan 20262029 (planprosjekt)

2029

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

Vedlikeholdsmaskiner

Årsbevilgning

5 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

4 000

4 000

30 783 33 500

38 500

Sum Samferdsel

Sum investeringsprosjekter

0

156 433

8 500

8 500 12 500 8 500 13 500 14 000 9 000

0

156 433 30 783 33 500 38 500 8 500 8 500 12 500 8 500 13 500 14 000 9 000

Gang og sykkelvei - Eidsbakkane-Stølen
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet ble først bevilget i 2018. Grunnet forsinkelse i fremdrift er budsjettmidlene flyttet til 2019.
Gang og sykkelvei mellom Eidsbakkane og Stølen vil bli en viktig trase mellom de ulike boligfeltene,
sentrum og idrettsanleggene i Kopervik. Det vil ikke være noe byggevirksomhet i område som vil utløse
rekkefølgekrav til å etablere denne gang og sykkelveien. Derfor vil den ikke bli bygget dersom
kommunen ikke gjør det.
Prosjektet ble ikke gjennomført i 2018 siden planlagt VAR-prosjekt med ledninger, som er planlagt i
veien, foreløpig er utsatt. Det vil være en stor fordel å gjennomføre veiprosjektet i samme periode.
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Hovedplan vei (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Hovedplan vei, vedtatt i 2016, viser et vedlikeholdsetterslep på 89,2 millioner kroner. Avsatte
budsjettmidler vil være med å bidra til at vedlikeholdsetterslepet vokser i mindre grad. Utarbeidet
tiltaksliste inkludert i hovedplanen ligger til grunn for prioritering av tiltak. I tillegg må det tas en
løpende vurdering av behov som fremkommer det enkelte år.

Infrastruktur/utvikling Kolnes
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering
I kommuneplanen er det avsatt et større utbyggingsareal i dette området, som på sikt kan gi muligheter
for oppføring av inntil 1700 nye boliger. I tillegg er det planlagt tilhørende senterfunksjoner og offentlige
tilbud som nytt skolebygg med mer. Utbygging av området er avhengig av etablering av ny infrastruktur,
der etablering av ny Eikeveg vil være et avgjørende element. Denne vegen vil måtte etableres både i
Karmøy og Haugesund kommune og planbehandling må således skje begge steder. På nåværende
tidspunkt er status at reguleringsplanen for ny Eikeveg er vedtatt i Karmøy kommune, mens den
forventes å bli sluttbehandlet i Haugesund bystyre i løpet av 2018. I tillegg til nye vegutbygginger kreves
også omfattende investeringer innenfor vannforsyning og avløp. Dette gjelder både for ny bebyggelse
samt miljøforbedring og sanering av utslipp fra eksisterende bebyggelse. Det er betydelige gevinster i å
samkjøre utbygging av veg og VA- anlegg. Se egne investeringstiltak under VAR.
Kommunen eier ikke arealer i området og boligutbyggingen må i hovedsak gjennomføres i privat regi.
Unntatt fra dette er utbygging av offentlige servicetilbud. Det er større aktører innen boligutbygging,
som har inngått opsjonsavtaler/ grunnerverv og derved lagt et grunnlag for framtidig engasjement i
området.
Etablering av den omfattende infrastrukturen, som her er omtalt, gir økonomiske utfordringer for
utbyggerne. Det må gjøres store investeringer før en kan forvente å få inntekter via salg av boliger.
Fra kommunens side er det viktig å få etablere et tilbud av boliger, som kan bidra til at kommunen
framstår som en attraktiv bokommune med en god befolkningsutvikling. Dette gir også grunnlag for
positive økonomiske ringvirkninger i kommunale budsjetter.
Det er derfor aktuelt å søke samarbeidsløsninger mellom de private utbyggerne og kommunen. Det har
tidligere vært antydet at Haugalandspakken kunne bidra med vesentlige midler i en slik realisering, men
dette synes å være meget usikkert og vil eventuelt uansett ligge langt fram i tid.
Det ble i forrige rullering av budsjett og økonomiplan satt av til sammen 50 mill. kroner i 2022 og 2023.
Budsjettmidlene foreslås trukket frem i tid med planleggingsmidler allerede fra 2019. Summene er ikke
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nærmere spesifisert og kan tenkes brukt både som kommunalt bidrag til utbyggingskostnader og
grunnerverv for etablering av offentlige formål med mer.

Lagerlokaler Åkrehamn
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Status: Tidligere bevilget
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme ble sist vedtatt endret i forbindelse med rapport per
2. tertial 2018.
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til samferdsel og idrett. Beløpet er i investeringstabellene
derfor splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 3 millioner kroner.
Eksisterende lagerlokaler på Åkrahamn ble det funnet muggsopp, og det er satt opp brakker som en
midlertidig løsning. Lagerlokalet benyttes blant annet som kontor, oppmøtested og pauserom for
ansatte. Nytt bygg er derfor tenkt å inneholde oppholdsrom, garderober, sanitæranlegg og kontorplass.

Nyanlegg vei og gatelys
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Karmøy kommune har ansvar for rundt 6500 gatelys. Eldre gatelys erstattes med LED-lys. Dette betyr
bedre belysning, redusert strømforbruk og lenger levetid. Lengre levetid vil medføre reduserte
driftskostnader.

Parkeringshus Kopervik - rehabilitering
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere bevilget
Det ble i 2015 utarbeidet en rapport over bærekraft til "lokket" ved parkeringshuset i Kopervik. Basert
på denne rapporten ble det i 2015 estimert at det ville koste kr 4 milloner kroner å gjennomføre
nødvendige utbedringer på parkeringshuset. Parkeringshusets tilstand tilsier at det er knyttet usikkerhet
at parkeringshuset kan holdes åpent til 2024.

Tostemveg
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - prosjektering
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Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Med etablering av ny Engveg er det behov for oppgradering av en kommunal vegstrekning langs
Tostemsvegen. Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan og budsjettmidlene er flyttet som
følge av dette. Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Prosjektet er oppdelt etter planperiode. Budsjett 2022-2025 utgår.
Det er fremdeles uløste trafikksikkerhetsprosjekter i Karmøy kommune. Kommunedelplan for
trafikksikkerhet er samordnet med Haugalandspakken og er retningsgivende for arbeidet med
trafikksikkerhet.
Avsatt budsjettramme er i samsvar med estimerte kostnader for de høyeste prioriterte prosjekter som
ligger til grunn i revidert trafikksikkerhetsplan. Prosjekter som ikke er prioritert høyt nok i denne planen
ser man for seg kan innarbeides i neste planperiode, 2026-2029.

Trafikksikkerhetsplan 2026-2029 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Prosjektet er oppdelt etter planperiode. Budsjett 2022-2025 utgår.
Det er fremdeles uløste trafikksikkerhetsprosjekter i Karmøy kommune. Kommunedelplan for
trafikksikkerhet er samordnet med Haugalandspakken og er retningsgivende for arbeidet med
trafikksikkerhet.
Avsatt budsjett og planperiode er å anse som en foreløpig plan.

Vedlikeholdsmaskiner
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Tidligere vedtatt bevilgning til ny sopebil i 2019 er slått sammen med
denne bevilgningen. Budsjett 2019 er derfor økt med kr 3 mill. kroner.
Budsjettmidlene er avsatt til fornying av bil- og maskinparken i driftsavdelingen. Avdelingen har
lastebiler, pickup/varebiler, traktorer, beltegravemaskiner, traktorgravere og baneklippere. I tillegg
kommer en betydelig mengde brøyteutstyr, strøapparater, kantklippere og spesialmaskiner for
skogsdrift. En bil- og maskinpark som har minst mulig driftsstans er nødvendig for å sikre effektiv drift av
avdelingen.
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Brann og ulykkesvern
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2020
2021
39 583 39 583

Vedtatt Budsjett Forrige år

2019
39 583

Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

562
-2 041
549
-930

562
-2 041
549
-930

562
-2 041
549
-930

562
-2 041
549
-930

Konsekvensjustert ramme

38 653

38 653

38 653

38 653

3 986
20
4 006

3 563
20
3 583

3 140
20
3 160

2 717
20
2 737

-33
-33
3 973

-33
-33
3 550

-33
-33
3 127

-33
-33
2 704

42 626

42 203

41 780

41 357

Beløp i 1000

Nye tiltak
Haugaland Brann og redning
Økte strømutgifter
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

2022
39 583

Sammendrag budsjett
Kommunene i regionen har vedtatt interkommunalt brann - og redningsvesen, og daglig leder er ansatt.
Haugaland brann og redning IKS (HBR) var i drift i 1.juli 2018.
Haugesund kommune, en av 9 opprinnelige kommunene i HBR, valgte å si opp avtalen og tilførte ikke
HBR mannskaper og utstyr ved oppstart. Haugesund kommune har i avtalens oppsigelsesperiode på 2 år
sin andel av de økonomiske forpliktelser med etableringen av HBR. Av praktiske hensyn har 8 av de 9
gjenværende eierkommunene valgt å "kjøre" sine respektive lønns- og materialkostnader ut 2018. 2019
er derfor første år hvor HBR har budsjett for hele sin virksomhet.
Budsjett for 2019 er ikke ferdig behandlet, og det er derfor beheftet med vesentlig usikkerhet. Det er
satt av betydelig økte kostnader til dette i 2019. En stor del av rammen består av kjøp av tjenester fra
HBR. I tillegg kommer kostnader til drift og avskrivninger på bygg (som kommunen fortsatt eier),
kostnader til interkommunalt utvalg mot akutt foruresning (IUA) og kostnader knyttet til tidligere
opparbeidede pensjonsrettigheter til ansatte i det tidligere kommunale brannvesenet mv.
Ved etablering av IKS vil det komme en del ekstra kostnader knyttet til å etablere et selskap med egen
administrasjon mv. Samtidig ser vi at Karmøy kommune allerede har relativt høye kostnader til brannog ulykkesvern sammenlignet med kommuner på var størrelse. Blant disse kommunene er det
kommuner som er en del av større IKS som har de laveste kostnadene. Det bør derfor være en klar
målsetting for HBR å ta ut stordriftsfordeler de neste årene, slik at dette oppveier for økte kostnader
knyttet til å organisere dette som IKS, og få kostnadene ned på et nivå som er mer på linje med andre
større kommuner og brannvesen.
Kommunen har foreløpig ikke mottatt beregninger fra HBR knyttet til hvor mye av kostnadene til feiing
som er knyttet til Karmøy. Dette skal være grunnlaget for våre feiegebyrer. I budsjettet er det derfor
forutsatt at feiegebyrene holdes på samme reelle nivå som tidligere. Rådmannen legger til grunn at HBR
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tilstreber å holde kostnadene lave på dette området, slik at feiegebyrene over tid kan nærme seg nivået
i andre sammenlignbare kommuner.

Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet
2016
2017

Landet Kostragruppe
uten
13
Oslo

Prioritet
Antall utrykninger: sum
utrykninger til branner og
andre utrykninger pr. 1000
innbyggere
Netto driftsutgifter til
funksjon 338 og 339 pr.
innbygger, konsern (kr)
Netto driftsutgifter til
funksjon 338 pr. innbygger(B)
Netto driftsutgifter til
funksjon 339 pr. innbygger(B)

10,5

10,6

20,2

16,0

25,1

19,1

16,3

15,7

17,7

818

859

684

850

1 070

996

794

822

746

85

74

20

51

82

-27

56

57

49

734

784

664

799

988

1 022

738

765

697

81,8 %

71,9 % 61,5 %

21,3 %

29,0 %

37,3 % 41,9 %

45,8 %

48,5 %

31,3 %
0,14

37,1 % 33,0 %
0,14 0,11

40,5 %
0,14

36,0 %
0,11

45,6 % 30,3 %
0,19
0,13

32,3 %
0,14

33,4 %

240

350

439

384

Dekningsgrad
Andel A-objekter som har
fått tilsyn(B)
Andel piper feiet
Årsverk av feier pr. 1000
innbyggere funksjon 338

Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

488

492

320

318

438

Ressursbruk. I 2017 hadde Karmøy 13 prosent høyere utgifter til brann og ulykkesvern per innbygger
enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13).
Feiing. Årsgebyr for feiing og tilsyn er høyere i Karmøy enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere
enn i 13. Karmøy ligger høyt på andel A-objekter som har fått tilsyn (A-objekter er bygninger til opphold
for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv).

Nye tiltak

Haugaland Brann og redning
Det budsjetteres med økte kostnader i forbindelse med oppstart av Haugaland brann og redning IKS. Det
vises til innledende omtale under tjenesteområde brann- og ulykkesvern for bakgrunnen for forslaget.
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Økte strømutgifter
Stabilt vintervær og en unormal tørr sommer har ført til høyere strømpriser i 2018 enn budsjettert.
Dette førte til et negativt avvik i året som gikk, og det er lagt inn totalt 2,1 mill. kroner til å dekke
forventet økte kostnader i 2019. Rådmannen har på bakgrunn av dette også meldt et behov for
energisparing i Karmøy Kommune. Det er i budsjettet tatt høyde for en reduksjon i energiforbruk på 1
GWh. Budsjettet er ellers basert på normal år med en antatt energipris på 0,75 øre per kWh basert på
utspill fra vår kraftleverandør.
For å oppnå målet om redusert energiforbruk i kommunen sine formålsbygg krever dette fokus på
energiøkonomisk drift i alle Karmøy Kommune sine virksomheter. Kommunen sin byggdriftere vil finne
driftsoptimale løsninger i nært samarbeid med ledelsen ved hver enkelt virksomhet. Følgende tiltak kan
være aktuelle:







Sørge for at våre bygg holder en temperatur på rundt 20°C.
Redusere temperaturen i rom som ikke er i daglig bruk
Redusere temperaturen i bygg når det avvikles ferie
Bruke nattsenking av temperatur i våre bygg
Gjennomgang av driftstider av ventilasjon og andre oppvarmingssystemer i kommunale
formålsbygg.
Bruke alternative energikilder til oppvarming av våre bygg der det er hensiktsmessig

Disse tiltakene er i tråd med gjeldende Kommunedelplan for klima og energi 2017-2020.

Innsparing

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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VAR
Driftsbudsjett med endringer
2019
-18 444

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Sum Helårseffekter av vedtak
Tidsavgrenset bevilgning
NVE-tilsyn 2018
Sum Tidsavgrenset bevilgning
Tekniske justeringer
Sentrale poster
Sum Sentrale poster

Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
VAR Gebyrinntekter
Volumendring gebyrer
Endring bruk/avsetning selvkostfond
Økt kostnad behandling av slam etter pålegg fra Fylkesmannen
Driftsfinansiert utskiftning pga økte investeringer
Nye avfallsdunker
Sum Nye tiltak
Innsparing
Personalforsikringer
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

Økonomiplan
2020
2021
-18 444 -18 444

2022
-18 444

-2 127
1 536
-528
400

-2 127
1 536
-528
400

-2 127
1 536
-528
400

-2 127
1 536
-528
400

-300
-300
-1 019

-300
-300
-1 019

-300
-300
-1 019

-300
-300
-1 019

0

0

0

0

-19 463

-19 463

-19 463

-19 463

-3 953
-2 342
-2 260
2 000
1 000
0
-5 555

-8 048
-5 703
-6 581
2 000
0
5 095
-13 237

-8 048
-14 435
183
2 000
0
-1 209
-21 509

-8 048
-14 435
-8 132
2 000
0
-1 209
-29 824

-13
-13
-5 568

-13
-13
-13 250

-13
-13
-21 522

-13
-13
-29 837

-25 031

-32 713

-40 985

-49 300

Sammendrag budsjett
VAR-sektoren er inndelt i tre hovedområder; vann, avløp og renovasjon. Per 2017 hadde Karmøy
kommune 419 km vannledninger og 315 km avløpsledninger. Det ble levert 6.1 mill. kubikkmeter vann.
Det ble samlet inn 9600 tonn husholdningsavfall og 1909 tonn papiravfall.
Det er under utarbeidelse ny hovedplan vann og hovedplan avfall. Begge disse skal ferdigstilles og
behandles politisk i 2019. I tillegg skal hovedplan avløp revideres. Dette er sentrale hovedplaner som gir
styring og forankring av de investeringer som skal utføres i planperioden. I tillegg vil de også legge
føringer for driftsbudsjettet innen de nevnte fagområdene.
Hovedplan for avløp ble vedtatt i 2015 sammen med en tiltaksplan med estimerte kostnader. Bygging av
renseanlegg er et av hovedfokusene. Endrede premisser for type renseanlegg og kostnader med dette
vil medføre en betydelig kostnadsøkning i rensetiltak. I årene etter 2015 har det også vært en dramatisk
økning i entreprisekostnader. Det har blitt et større fokus på lovpålagt sikkerhet og kvalitet, samt
prisjustering. Kostnader i planen må derfor justeres til dagens nivå. Dette vil ha vesentlig betydning for
utviklingen i avløpsgebyrene fremover. Da dette innebærer vesentlige endringer i forutsetningene, vil
det bli lagt frem en revidert plan våren 2019.
Prioriterte prosjekter med fortsettelse og oppstart i 2019 vil i hovedsak være sanering av gamle
ledninger i området Åkrehamn og Norheim/Vormedal.
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For å lukke fylkesmannens avvik etter tilsyn i Borgaredalen, transporteres avvannet slam til IVAR sitt
anlegg i Mekjarvik som et foreløpig tiltak. Her blir gass hentet ut i biogassanlegg og bioresten blir til
gjødselprodukt som omsettes. Det arbeides med å finne en permanent løsning, som sannsynligvis vil
være en ekstern behandling av slammet. De økte driftsutgiftene er synliggjort i driftsbudsjettet.
Avvanningsanlegget for slam skal oppgraderes i 2019 med 2 behandlingslinjer og finere siler som gir
mindre utslipp av organisk materiale til sigevannet.
VAR-sektoren er et selvkostområde. Det betyr at kommunale avgifter skal dekke drifts- og
kapitalkostnader.

Gebyrendringer
Karmøy kommune beregner kommunale VAR-gebyrer i tråd med H-3/14 «Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale betalingstjenester». Selvkost innebærer at kommunens kostnader skal
dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene
penger på tjenestene.
Det foreslås følgende endringer i VAR-avgiftene i økonomiplanen:

Vann
Avløp
Renovasjon
Slam

2019
2%
4,6 %
2%
0%

2020
2%
4,6 %
0%
0%

2021
2%
4,6 %
0%
0%

2022
2%
4,6 %
0%
0%

Avgiftene er foreslått i tråd med vedtatt økonomiplan, og er anslag på reell vekst i avgiftene. Generell
pris- og lønnsvekst kommer i tillegg.

Gjeldende planer og planstatus
Hovedplan vann:
Arbeidet med hovedplan vann er påbegynt og ferdigstilles mars 2019.
Hovedplan avfall/avfallsstrategi:
Renovasjonen står overfor økte nasjonale og internasjonale krav til utsortering og materialgjenvinning,
og er derfor i ferd med å gjennomgå store endringer og forbedringer.
Det satses på å kunne legge strategien fram til kommunestyremøte januar 2019. Strategien vil gi føring
for valg når det gjelder fremtidig sortering og deponidrift.
Hovedplan avløp:
Hovedplan avløp ble vedtatt i 2015. Iht handlingsplanen i hovedplan avløp står utbygging av renseanlegg
for tur de neste årene. For å oppnå tilfredsstillende rensegrad av utslippene må en påregne betydelige
investeringer.
I investeringsplan 2019-2026 er investeringsrammene videreført fra kommunestyrets tidligere vedtak.
Det har imidlertid vært en kraftig kostnadsøkning på utskifting av ledningsnett mv. Dette gjør at det
behov for å oppdatere forutsetningene i hovedplanen, og det vil derfor bli lagt frem en revidert plan i
løpet av 2019.
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Kostra-analyse
Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Produktivitet
Avløp - Tilknytningsgebyr
avløp - én sats (gjelder
rapporteringsåret+1)
Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
Avløp - Årsgebyr for
septiktømming (gjelder
rapporteringsåret+1)
Renovasjon - Årsgebyr for
avfallstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
Årsgebyr for vannforsyning ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret+1) (kr)

6 000

6 500 10 000

5 000

9 781

9 708

6 434

2 729

2 923 3 842

3 978

3 347

3 906

3 891

3 894

3 684

1 000

1 024

727

932

892

1 600

1 501

1 504

1 546

2 113

2 164 1 800

3 344

2 000

2 500

2 762

2 759

2 517

1 920

2 008 2 791

2 348

2 619

2 331

3 449

3 453

2 490

40,0 %

33,0 % 36,4 %

42,0 %

32,7 %

42,0 % 30,3 %

29,4 %

0,6 %

0,6 % 1,5 %

0,7 %

0,7 %

18,7 %

18,6 % 99,5 %

7,8 %

98,9 %

0,5 %

0,4 % 0,5 %

1,0 %

0,6 %

17,0 %

17,0 % 8,0 %

1,0 %

22,0 %

30,0

24,0

30,0

74,8 %

75,4 % 34,6 %

48,8 %

21,7 %

20,5 % 65,3 %

Dekningsgrad
Andel av total kommunal
vannleveranse til lekkasje
(prosent)
Andel fornyet kommunalt
ledningsnett, gjennomsnitt
for siste tre år (prosent)
Andel innbyggere tilknyttet
anlegg der rensekrav er
oppfylt (prosent)

1,0 %

0,7 %

0,7 %

2,9 % 57,3 %

49,5 %

Kvalitet
Avløp - Andel fornyet
spillvannsnett, gjennomsnitt
for siste tre år(B)
Avløp - Andel spillvannsnett
med ukjent alder
Avløp - Estimert
gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent
alder
Renovasjon - Andel levert til
forbrenning
Renovasjon - Andel levert til
materialgjenvinning inklusiv
biologisk behandling
Renovasjon - Antall hentinger
av avfall som inneholder
matavfall, pr år
Renovasjon - Dager pr år med
utvidet åpningstid for mottak
av avfall
Vann - Andel ledningsnett
med ukjent alder
Vann - Beregnet
gjennomsnittsalder for
vannledningsnett med kjent
alder

23,0

24,0

1,2 %

0,7 %

0,6 %

0,0 % 17,0 %

17,0 %

38,0

0,8 %

30,0

30,0

56,7 %

64,0 % 56,9 %

56,9 %

54,1 %

44,7 %

39,5 %

26,1 % 39,1 %

39,0 %

42,2 %

52

52

52

52

21

52

0

0

0

104

104

50

105

49

150

0

0

0

17,0 % 7,0 %

1,0 %

16,0 %

0,0 % 10,0 %

10,0 %

32,0

33,0

17,0 %
28,0

29,0

29,0
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Karmøy Karmøy Larvik Arendal Haugesund Ålesund Landet Landet Kostragruppe
2016
2017
uten
13
Oslo
Vann - Estimert vannlekkasje
per meter ledning per år
(m3/m/år)(B)

6,4

4,9

4,8

7,2

5,4

14,4

4,4

3,8

5,4

Gebyrer. Karmøy har i 2018 lavere gebyrer for både vann, avløp og renovasjon enn landsgjennomsnittet.
Totalt er disse ca 18 prosent lavere enn gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner (K13).
Vann. I bedreVANNs kartlegging av standarden på kommunenens tjeneste i 2017 kommer Karmøy ut om
lag midt på treet, med en kvalitetsindeks på 3,2 (på en skala fra 0-4). Karmøy scorer der dårlig på
alternativ forsyning og middels på ledningsnettets funksjon. På kriteriene hygienisk betryggende
drikkevann, bruksmessig vannkvalitet og leveringsstabilitet får Karmøy en god score.
De tre siste årene har Karmøy i gjennomsnitt fornyet 0,58 prosent av ledningsnettet årlig. Det er lavere
enn landsgjennomsnittet og K13.
I 2017 er det anslått at 33 prosent av kommunens vannleveranse gikk til lekkasje. Det er litt over
landsgjennomsnittet på 30 prosent.
Avløp. I bedreVANNs kartlegging av standarden på kommunenes tjeneste i 2017 kommer Karmøy dårlig
ut, med en kvalitetsindeks på 0,8 (på en skala fra 0-4). Karmøy får god score på ledningsnettets funksjon,
men dårlig score på de øvrige kriteriene (rensekrav, utslipp, overløpsutslipp og kvalitet og bruk av slam).
De tre siste årene har Karmøy i gjennomsnitt fornyet 0,37 prosent av ledningsnettet årlig. Det er lavere
enn landsgjennomsnittet og K13. Her har det vært en nedgang fra 2016 til 2017.
Renovasjon. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Karmøy levert mer av avfallet til forbrenning
og mindre til materialgjenvinning.

Mål
Overordnet mål
Utvikle og gi
framtidsretta
tjenester

Mål
Være i forkant
av framtidige
behov

Indikator/målemetode
% lekkasje av
vannforbruk
Antall meter utskiftet
avløpsledning
Antall meter utskiftet
vannledning
Materialgjenvinning i
%

Siste måling
40,0 %

Forventet 2018
38,0 %

Mål 2019
35,0 %

1 156

2 500

2 500

2 325

3 000

3 000

25,0 %

30,0 %

35,0 %

Virkemiddel for å nå mål
Tallfestede målsetninger:
Reduksjon vannlekkasje fra 38% til 35%:
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Gjennomgang for å se hvor vi kan justere trykket på ledningsnettet / sette inn
trykkreduksjonsventiler ved behov. Lavere trykk vil gi mindre lekkasjer.
Ved utbytting av eldre vannmålere skal det kun installeres digitale vannmålere, som senere kan
leses av via f.eks mobilnett (NB-IOT).
Samtlige nye prosjekter og tekniske planer vurderes med utgangspunkt i strategiske steder for
utplassering av nye vannmålere.

Antall meter utskiftet avløpsledning 2500m:


Gjennomføre prosjekt som vedtatt i handlingsplan hovedplan for avløp

Antall meter utskiftet vannledning 3000m:



Prioritere utskiftning av gammelt ledningsnett.
Skifte ut vannledning samtidig som prosjekt iht hovedplan avløp gjennomføres.

Materialgjenvinning økes fra 30% til 35% i 2019:





Materialgjenvinning av treverk fra august 2019
Aktiv kommunikasjon for bedre sortering av avfall
Materialgjenvinning av gips (isteden for deponi)
Planlegging og implementeringsstart av ny kildesorteringsordning.

Regionens mest inspirerende arbeidsplass
Sektor vann, avløp og renovasjon arbeider aktivt for å ha en god arbeidsplass. Det er i 2018 gjort mindre
organisasjonsendringer, samt ferdigstilt nytt bygg i Borgaredalen som gir bedre garderobeforhold og
bedre arbeidsforholdene.
10 faktor medarbeiderundersøkelse blir utført i 2018. Resultatene av denne vil bli benyttet aktivt for
videre arbeid for å ha en god arbeidsplass.
God økonomisk styring og riktig prioritering
Det skal i 2019 ferdigstilles hovedplan vann og hovedplan avfall. I tillegg skal hovedplan avløp revideres.
Alle disse 3 planene vil omhandle prioritering av tiltak/prosjekter og kostnader for disse. Det vil gi
sektoren et viktig styringsverktøy for riktig prioritering. Det er i tillegg et stort fokus på
prosjektregnskapene med fast rapportering. Alle større prosjekter blir behandlet i rådmannens
ledergruppe før igangsettelse.
Utvikle og gi fremtidsretta tjenester
VAR-tjenestene ligger til rette for å bruke ny teknologi for å gi bedre og mer effektive tjenester. SMSvarsling er mye brukt for å varsle innbyggerne. Vann og avløp har egen driftsovervåking og FDVprogram. De ansatte har nettbrettløsning. I forbindelse med hovedplan vann vil en se på ulike
muligheter for digital vannmåleravlesning hos innbyggerne. Dette vil gi en bedre kontroll på
vannforbruket. Norsk Vann sin bærekraftveileder benyttes aktivt for å få gode tips til fremtidige
løsninger.
Hovedplan avfall kommer i 2019, og vil presentere fremtidige løsninger innen renovasjon.
Følgende målsetninger med tilhørende indikatorer vil bli utformet i 2019:
1. Målsetning om å oppfylle rensekrav på kommunale utslipp iht. forurensingsforskriften.
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2. Oppfølging av resultater etter medarbeiderundersøkelsen høsten 2018
3. Mål om digitale løsninger som hever kvaliteten og gjør oss mer effektive.
4. Prosjektoppfølging.

Sentrale poster

Driftsmessig vedlikehold var
Økning driftsmessig vedlikehold - tilsvarende kutt på investeringsmidler.
Karmøy kommune har valgt å driftsfinansiere deler av ledningsfornyelsen etter kriterier definert som
ikke å utvide nettets kapasitet eller funksjon for øvrig. Dvs. denne årlige fornyelsen defineres som
vedlikehold av det eksisterende nettet. På denne måten kan vi begrense lånegjelden som gir sårbarhet
for svingninger i rentekostnadene med økte kapitalkostnader og økte gebyrer for abonnentene som
konsekvens.

Nye tiltak

VAR Gebyrinntekter
VAR er et selvkostområde. Det er lagt inn økte inntekter i tråd med tidligere vedtak om prisutvikling på
VAR-området. Dette skal dekke økte driftskostnader og økte kapitalkostnader. Dette avstemmes mot
bruk eller avsetning til selvkostfond. Det vil bli tatt stilling til årlig driftsnivå i de årlige budsjettene.
Volumendring gebyrer
VAR er et selvkostområde. Det er lagt inn økte inntekter i tråd med tidligere vedtak om prisutvikling på
VAR-området. Dette skal dekke økte driftskostnader og økte kapitalkostnader. Dette avstemmes mot
bruk eller avsetning til selvkostfond. Det vil bli tatt stilling til årlig driftsnivå i de årlige budsjettene.
Endring bruk/avsetning selvkostfond
VAR er et selvkostområde. Dette avstemmes mot bruk eller avsetning til selvkostfond.
Økt kostnad behandling av slam etter pålegg fra Fylkesmannen
Fylkesmannen hadde tilsyn på deponiet i Borgardalen den 17.08.2017. Det ble da gitt forbud om å legge
kompostert slam på deponi som dekkmasse.

Videre fikk kommunen krav om:




å utarbeide rutiner og måleprogram for slambehandling og kompostering (frist 01.03.2018)
sende inn søknad om mottak og kompostering av slam (frist 01.06.2018)
finne ny sluttdisponering av slamkomposten (frist 31.12.2018).
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Gjeldende rutiner for kompostering av slammet ville ikke blitt godkjent av fylkesmannen da disse ikke
var i henhold til gjeldende regelverk. Skulle en kompostert slammet videre i Borgaredalen, ville dette
betinget tilrettelegging av større planerte arealer, i tillegg til økt kompetanse og mannskap innen
kompostering. En så at dette ble for omfattende, og vi måtte derfor se etter alternative eksterne
løsninger for å lukke avvikene.
Slammet inneholder også mye fosfor og i Rogaland har jordsmonn innhold av mye fosfor.
Ny gjødselvareforskrift gir så strenge krav til spredning at slamkomposten i realiteten ikke kan spres i
Rogaland. Å fortsette med kompostering ville bli svært kostbart og gi oss et gjødselprodukt som er
vanskelig å omsette. Dessuten vil en ikke få ut energien(biogass) i slammet.
For å lukke avvikene fra fylkesmannen og i tillegg unngå å sitte igjen med slamkompost som ikke
tilfredsstiller gjødselvareforskriften, er det satt i gang midlertidige tiltak. Det er gjort en midlertidig
avtale med IVAR om mottak av avvannet septikslam. Hos IVAR går slammet først gjennom et
biogassanlegg hvor metangass hentes ut. Videre blir slammet tørket og omgjort til et godkjent
gjødselprodukt (pellets) som omsettes. Biogassen går til fjernvarmeanlegg
Andre alternative mottakere av slam i distriktet er HIM og SIM.
HIM har hatt også hatt tilsyn av fylkesmannen og fått krav om å bygge tak over komposteringsarealet.
Det er usikkert hva løsning de bestemmer seg for. Det hentes ikke ut biogass.
SIM komposterer i dag slam. Men tar ikke ut biogass slik IVAR gjør.
Da slammet likevel må transporteres, har vi ut i fra et miljøhensyn konkludert med at IVAR er et bedre
alternativ.
For å få erfaring om hva som skal til for å transportere slammet, utføres det nå et pilotprosjekt. Det leies
kontainere som blir kjørt til Mekjarvik omtrentlig annenhver uke. Vi er fremdeles inne i en periode hvor
det prøves og feiles litt. Vi vil også i denne perioden få en bedre oversikt over kostnadene.
Det er i budsjett foreslått kr 2 mill. i økte kostnader for å få lovmessig behandling av slammet i 2019.
Dette fordeles mellom selvkostområdene kommunale renseanlegg funksjon 35010 og private
slamavskillere funksjon 35400. Foreløpige kostnadsoversikt viser at de budsjetterte midlene vil kunne
dekke transport og ekstern behandling.
Det skal i løpet av 2018-2019 bygges nytt avvanningsanlegg i Borgaredalen. Når en vet hvordan dette
skal utformes, kan en gå videre med å kjøpe inn kontainere selv som er tilpasset transport av slam. Etter
dette vil det bli hentet inn tilbud om mottak av slam og transporten av slammet. Det vil i
tilbudsgrunnlaget satt miljøkrav både til transport og behandling av slammet. Flere mottaksanlegg både
her på Vestlandet og på Østlandet er da aktuelle. Behandling av slam vil også bli behandlet i
avfallstrategien som er under utarbeidelse. Her vil også hvilke miljøkrav som bør settes, bli behandlet.
Dersom HIM og/eller SIM tilfredsstiller miljøkravene, kan de levere inn tilbud på lik linje som andre
mottaksanlegg.
Hva med eget Biogassanlegg på Haugalandet:
Renovasjonen deltar i en utredning privat eller offentlig eid biogass anlegg på Haugalandet. Dette er et
utviklingsprosjekt hvor det arbeides med å finne kostnadseffektive løsninger og redusere usikre
faktorer.
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Det er knyttet stor usikkerhet til krav til utslipp i sjø og sluttbruk av biorest fra et biogassanlegg. I
motsetning til Østlandet er det utelukket å kunne føre noe som inneholder kloakkslam tilbake til
jordbruksland. Det er også knyttet stor usikkerhet rundt fremtidig disponeringen av kloakkslam. Redsel
for miljøgifter i slammet gjør at kravene har strammet seg til. I Tyskland er kravet/alternativet å brenne
bioresten etter at fosfor er tatt ut.
I prosjektet om et eventuelt biogassanlegg er det lagt opp til ekstern behandling av bioresten og det vil
derfor bifalle en transportkostnad. Da slammet vårt likevel må transporteres, synes det på nåværende
tidspunkt den beste løsningen å transportere kloakkslammet direkte til et biogassanlegg som allerede
har god restkapasitet og godkjent bruk av restprodukt, slik som IVAR sitt anlegg i Mekjarvik.
Det er mange allerede etablerte biogassanlegg med god restkapasitet i Norge. Alternativ for Karmøy
kommune kan være å sende slammet til Bergen eller eventuelt investere i en tørke som tørker slammet
for så å transporteres det til Østlandet. Alle løsninger vil bli vurdert før endelig beslutning tas.
Driftsfinansiert utskiftning pga økte investeringer
Karmøy kommune har valgt å driftsfinansiere deler av ledningsfornyelsen etter kriterier definert som
ikke å utvide nettets kapasitet eller funksjon for øvrig. Dvs. denne årlige fornyelsen defineres som
vedlikehold av det eksisterende nettet. På denne måten kan vi begrense lånegjelden som gir sårbarhet
for svingninger i rentekostnadene med økte kapitalkostnader og økte gebyrer for abonnentene som
konsekvens.

Innsparing

Personalforsikringer
Kostnadene til personalforsikringer har den tiden vært lavere enn det som har blitt lagt til grunn i
budsjettet, og det anslås at dette vil være situasjonen også i 2019. Det foreslås derfor å redusere
budsjettet med totalt 1,4 mill. kroner i 2019 i tilknytning til dette. Kostnadene til personalforsikringer
bokføres på samme tjenesteområder som de ansatte lønnes på, dette gjør at tiltaket vil få effekt på
nesten alle tjenesteområdene. Tiltaket vil derfor gå igjen flere steder i budsjettet med ulike beløpet,
men totalbeløpet er på 1,4 mill. kroner.
Reduksjonen skyldes ikke endringer i omfanget av forsikringsordningen, og medfører derfor ingen
negative konsekvenser. Kostnadene til forsikringsordningene påvirkes av blant annet
konkurransesituasjonen i markedet, og kommunens skadehistorikk.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

VAR
Anleggsmaskiner Borgaredalen

Samlede prosjektbeløp
Ørem. Netto
Ferdig fin. prosjekt
år
utgift

Økonomiplan

Utgift
2019

Utgift
2020

Utgift
2021

Sum øvrige år (10)

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Utgift
2025

Utgift
2026

Utgift
2027

Utgift
2028

2020

0

6 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Elektriske renovasjonsbilertilbringerbil-ladefasiliteter

2023

0

19 900

0

0

0

0

19 900

0

0

0

0

0

Hovedplan avløp 2016-2024
(planprosjekt)

2024

0

477 524

111 313

57 600

41 600

41 600

41 600

41 600

0

0

0

0

2027

0

166 400

0

0

0

0

0

0

41 600

41 600

41 600

41 600

2028

0

264 430

36 663

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

2021

0

21 000

0

10 800

10 000

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

43 500

10 500

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

2020

0

25 500

0

25 500

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

20 000

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

Reservevannforsyning

2028

0

603 500

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

Slambehandling Borgaredalen

2019

0

6 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sorteringshall - Borgaredalen

2020

0

20 500

1 498

19 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Vann og avløpsutbygging
Kolnes

2020

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedplan avløp 2025(planprosjekt)
Hovedplan vann
(planprosjekt)
Kapasitetsutvidelse
høydebasseng
Ny hovedplan avfall
(planprosjekt)
Nye avfallsdunker
Nødstrømsaggregat Brekke
vannbeh.
Rensing av sigevann fra
deponi

Sum VAR

Sum investeringsprosjekter

0

1 715 254

171 974 178 900 78 600

77 600

0

1 715 254 171 974 178 900 78 600 77 600 97 500 67 600 67 600 267 600 267 600 263 600
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Anleggsmaskiner - Borgaredalen
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Total budsjettramme økt med 3 millioner kroner.
Bevilgningen har endret navn fra "Nye hjullastere Borgaredalen" til "Anleggsmaskiner Borgaredalen".
Opprinnelig budsjettramme på 3 millioner kroner var tiltenkt innkjøp av to nye hjullastere.
Budsjettrammen viser seg å ikke være tilstrekkelig for å dekke kjøp av begge hjullasterene. Den første
hjullasteren anskaffes i 2018. 1 million kroner er flyttet fra budsjett 2018 til 2020, og i tillegg er det lagt
inn en styrking på 1 millioner kroner for å dekke kjøp av hjullaster nummer to.
Per i dag leaser kommunen en materialhåndteringsmaskin. Det er ønskelig å kjøpe en slik maskin
fremfor å lease den. Det er derfor lagt inn ytterligere 2 millioner kroner i 2020 til kjøp av
materialhåndteringsmaskin.

Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Ny investering
Renovasjonen ønsker overgang til elektriske renovasjonsbiler når dagens biler må skiftes ut. Disse er
dyrere i anskaffelse, men betydelig rimeligere i driftskostnader. Prisforskjellen regnes utlignet etter 3 år,
og levetiden på elektriske biler vurderes til 10 år, 3 år lengre enn dieseldrevne biler. Det vil bli søkt om
ENOVA støtte til innkjøp, samt klimamidler til utredning og investering i ladestasjon.

Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. I tillegg til økt budsjett
i 2019 på 39 millioner kroner og i 2020 med 16 millioner kroner.
Hovedplan avløp er delt i to ulike prosjekt, basert på planperiode.
Gjeldende hovedplan for avløp ble godkjent i kommunestyret 2015. Det er siden planen ble vedtatt blitt
avdekket flere forhold som tilsier at det er nødvendig å revidere eksisterende plan. Primærrensing av
kloakk til Karmsundet vil vanskelig bli godkjent. Overføring av kloakk fra Kopervik til andre resipienter
kan være et alternativ til sekundærrensing med utslipp til Karmsundet. En slik løsning vil etter all
sannsynlighet bli godkjent hos Fylkesmannen. Alternativet er under utredning. Denne type endringer vil
medføre betydelig økte kostnader i rensetiltak. I tillegg til dette har det siden 2015 vært en dramatisk
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økning i entreprisekostnader. Dette skyldes blant annet et større fokus på lovpålagt sikkerhet og
kvalitet, samt prisjustering. Dette medfører at kostnadsoverslag i gjeldende plan må revideres. Det
forventes at en revidert hovedplan vil foreligge våren 2019.
For å kunne fullføre planlagt ledningsutskifting i 2019 er budsjett 2019 foreslått økt med 39 millioner
kroner sammenliknet med vedtatt budsjett. Budsjettøkningen på 16 millioner kroner i 2020 er knyttet til
planlagt utbygning på Kolnes.
Prioriterte prosjekter med fortsettelse og oppstart i 2019 vil i hovedsak foregå i område Åkrehamn og
Norheim/Vormedal. I Åkrehamn er prosjektet med overføringsledninger fra Sandane til og med
Slettebøvegen fremprioritert pga. samhandling med eiendom pga. kommende utbygning på skole og
idrettsplass. Begge sektorene vil oppnå god gevinst ved samhandlingen. Utskifting av va-anlegg i
Prestavegen vil starte opp i siste halvdel av 2019 og er et etterlengtet utskiftingsarbeid som har vært
forsinket pga. hensyn til omkjøringsveg og ny Engveg. Det er nå funnet alternativ løsning, slik at dette
prosjektet endelig kan starte opp. Ny pumpestasjon i Grunnvikvegen og overføringsledninger til
kommende renseanlegg i Åkrehamn er under prosjektering og vil også starte opp i 2019.
Overføring av kommunale utslipp fra Bø til Salhus vil bli overført til Jomfruvegen og videre til Årabrot
renseanlegg (Haugesund). Dette prosjektet er forsinket, men vil ha oppstart i slutten av 2018, mens
hovedarbeidet vil pågå i 2019. Sykkel vei og nytt va-anlegg i Vormedalsvegen starter opp snart, og er et
viktig tiltak for å overføre utslipp til Karmsundet. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom
Karmøy kommune og Statens vegvesen. Videre så vil det jobbes med flomproblematikken på Norheim.
Det skal bygges en fjelltunnel til sjø for å avlaste Norheimsbekken i flomsituasjoner. Dette området er et
vanskelig graveområde pga. fortidsminner og det ble derfor valgt en fjelltunnel. Også Skogvegen og
området tilhørende denne er under prosjektering pga. flom og behov for ledningsfornyelse
(rehabilitering og separering). Oppstart av Skogvegen er planlagt sommeren 2019.
Valg av avløpsrensing og alternative overføringer for hele Karmsundet er under utredning og det vil pågå
mye planarbeid i forbindelse med dette. En revidert hovedplan som vil foreligge i 2019 skal inneholde
valg av løsning for dette.
Ellers så vil noen prosjekter som er under utførelse ikke bli sluttført før i 2019, deriblant to utskiftninger
av eksisterende pumpestasjoner pga. alder og sikkerhet for driftspersonell.

Hovedplan avløp 2025- (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Hovedplan avløp er delt i to ulike prosjekt, basert på planperiode. Gjeldende hovedplan vil etter planen erstattes
med ny hovedplan fra 2025. Planperiode, budsjettramme og innhold er enda ikke avklart.
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Hovedplan vann (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Ny hovedplan vann er under arbeid og forventes å legges frem for behandling primo 2019.
Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Det er derfor meget viktig å ha et effektivt styringsredskap for å
kunne forvalte kommunens drikkevannsressurs på en optimal og bærekraftig måte. Hovedplanen vil
være et slikt styringsredskap. Det handler om å sette riktig fokus på de riktige utfordringene. Det
handler om at Karmøy kommune skal levere nok vann, godt vann, sikkert vann og økonomisk vann også
for kommende generasjoner. Hovedplanen for vann vil hjelpe oss til dette.

Kapasitetsutvidelse høydebasseng
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering
Karmøy har i dag 8 høydebassenger, noen små og andre større. En vesentlig hensikt med
høydebassengene er å sikre bufferkapasitet dersom det skulle svikte i forsyningen. Generelt anbefales
en bufferkapasitet på 1 døgns gjennomstrømning i bassenget eller forbruk i forsyningsområdet. Særlig
to bassenger tilfredsstiller i dag ikke denne målsetningen. Det gjelder bassengene Håvik og Arareir.
Utvidelsen av disse bassengene vil bli implementert i Hovedplan for vann som er under utarbeidelse.
Omfanget av dette prosjektet er enda ganske uavklart. Foreløpig kostnadsestimat er derfor svært
usikkert.

Ny hovedplan avfall (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Borgaredalen står foran betydelige endringer. For å sikre et helhetlig godt og kostnadseffektivt løft er
det nødvendig å etablere en helhetlig plan for utbyggingen. Hele renovasjonsområdet er også i endring.
For å sikre gode løsninger for innbyggerne som bidrar til å løfte renovasjonsfunksjonen kvalitets- og
miljømessig skal det etableres en helhetlig strategiplan som skal ligge til grunn for de beslutninger og
grep som tas i årene fremover.
Det tas sikte på at ny avfallsstrategi legges frem for politisk behandling i årsskiftet 2018/2019.
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Nye avfallsdunker
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Ny investering
Avfallsdunkene i Karmøy kommune har i stor grad passert levetiden med mange år, og behovet for
utskifting er stor. I tillegg gjør nye nasjonale krav til utsortering og materialgjenvinning at Karmøy må
gjøre vesentlige endringer i kildesorteringsordningen. Sektor vann, avløp og renovasjon ønsker nå en
overgang til at kommunen overtar eierskap og ansvar for dunkene, noe som er den absolutt vanligste
modellen i Norge. Det vil gi oss langt bedre kontroll og medføre besparelser i både arbeid og kostnader.
Utskiftingen av hele dunkparken vil gjøres parallelt med digitalisering av avfallsinnhentingen og endring i
kildesorteringsordningen som vil gi vesentlige kostnadssynergier og en visuelt penere dunkpark for
innbyggerne. Utskiftningen vil føre til økte driftskostnader i implementeringsfasen, men bidra til sterk
økning i tjenestekvaliteten.

Nødstrømsaggregat Brekke vannbeh.
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.
Bevilgningen er flyttet fra 2018 til 2019 grunnet forsinket fremdrift.
Ved strømbrudd vil ikke vannbehandlingsanlegget kunne levere vann til ledningsnettet og vi vil være
avhengig av leveranse fra høydebassengene.
Ekstremvær i Norge og resten av Skandinavia har medført langvarig strømutfall for større
befolkningsgrupper. Disse erfaringene sammenholdt med kommunens (Karmøy og Tysvær) avhengighet
av en sikker vannforsyning viser hvor sårbart samfunnet er når strømmen faller ut. Deler av nordVestlandet mistet strømforsyningen julen 2011 da stormen "Dagmar" forårsaket lengre tids strømutfall.
Karmøy kommune hadde blitt hardt rammet med et slikt ekstremvær. Vår ROS analyse viser at eneste
fullverdige tiltaket vil være «full-drifts nødstrømsaggregat.»
Det har tidligere vært aktuelt at prosjektet kunne være et samarbeidsprosjekt med Hydro
Karmøy. Hydro Karmøy ønsker likevel ikke å delta i reservekraftutbyggingen da de mener sikkerheten
for industrivann er ivaretatt etter utbyggingen av Fotvann og Fiskåvann som backup.
Uavhengig av samarbeid med Hydro anbefales det at kommunen realiserer prosjektet.
Nødstrømsaggregatet må dimensjoneres for full drift og plassering av generatoranlegg må bestemmes.
Løsning videreføres til et forprosjekt før endelig beslutning om plassering tas og anlegget kan
detaljprosjekteres, anbud innhentes, anskaffelser og bygging gjennomføres.
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Rensing av sigevann fra deponi
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Under tilsyn høsten 2017, bemerket Fylkesmannen i Rogaland at det ser ut til at det er forholdsvis store
utslipp av enkelte forurensningsstoffer fra deponiet i Borgaredalen.
Det er i etterkant av tilsynet, sendt krav til kommunen om innsending av ny utslippssøknad for deponiet
innen 01.06.2019. Ved ny utslippstillatelse kan fylkesmannen stille krav til rensing av sigevannet før
utslipp til sjø.
Reservevannforsyning
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase:
- behov og konseptutvikling (veldig usikkert estimat)
Status: Tidligere vedtatt
Endring i forhold til vedtatt budsjett: Total budsjettramme økt med 483 millioner kroner.
Vann må sikres også i de situasjonene da alt kan gå galt. Karmøy kommune har i dag ingen sikker
reservevannforsyning. Drikkevannsforskriften pålegger kommunen alltid å kunne levere nok trygt
drikkevann. Kilde og distribusjonssystemene er sårbare og dette gjelder samtlige kommuner på
Haugalandet.
6 kommuner i Nord-Rogaland-regionen har gått sammen om å utrede muligheten for en felles
reservevannforsyning. En eventuell realisering må nødvendigvis strekke seg over tid, kanskje 5 – 10 år,
og med mange milepæler under veis. Konsensus kommunene imellom må være til stede. Så langt har
kommunen i felleskap bedt konsulent se på muligheter for reservevannsløsning for regionen.
Det er i dag alt for tidlige å antyde verken løsning eller kostnad. Et forsøk på antydning kan likevel være
en totalkostnad på 1,5 milliarder (tall oppgitt av konsulent). Dersom kostnaden fordeles pro/rata
folketall, vil Karmøy kommune sin andel være 600 millioner.
Utredningen vil foreligge i løpet av 2019 hvoretter hver kommune må ta stilling til en eventuell videre
steg.

Slambehandling - Borgaredalen
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.
Slamanlegget behandler alt kloakkslam fra private og kommunale septiktanker.
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I dag har avvanningsanlegget én linje i renseprosessen. Dette er en utfordring ved driftsstopp og
reparasjonsarbeider. Nåværende anlegg ble etablert i 2007 og supplert med fillefanger i 2010. Det ble
påpekt ved tilsyn av Fylkesmannen i Rogaland i 2017 at det er høye utslipp av organisk stoff fra
sigevannet i Borgaredalen. Dette stammer hovedsakelig fra slambehandlingen. Renseanlegget trenger
derfor både en utvidelse og fornying med et anlegg som holder større mengder organisk stoff tilbake.
Kostnaden fordeles mellom selvkostområdene slam og avløp.

Sorteringshall - Borgaredalen
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering
Borgaredalen avfallsanlegg har i dag sorteringshall hvor publikum sorterer sitt avfall. Hallen er i dag
allerede for liten og det oppstår kødannelse og kaos/uoversiktlige situasjoner.
Med stadig økende publikumsbesøk er hallen for liten til å ta unna spissbelastningen på lørdager og
dager med lang åpningstid. Til tider kan køen for å komme inn på anlegget væreurimelig lang. En ny
sorteringshall, i tillegg til den som er i drift, er påkrevd dersom vi fremover skal ha mulighet til å betjene
våre kunder på en noenlunde effektiv måte.

Vann og avløpsutbygging Kolnes
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt
Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%)
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering og økt budsjettramme med 13 millioner kroner.
Budsjettmidlene er trukket ett år frem i tid i samsvar med sammenfallende prosjekt
Infrastruktur/utvikling Kolnes.
Kloakken fra området Kolnes – Skre går i dag mer eller mindre urenset ut i Førresfjorden. Riktignok har
vi slamavskiller(septikktanker) både i Pedersbakken på Kolnes og på Hest, men disse er så overbelastet
at renseeffekten ansees som betraktelig redusert.
Sanering av eksisterende kloakkutslipp i Førresfjorden må sees i sammenheng med realisering av
boligutbyggingen på Kolnes Skre og bygging av ny Eikjeveg. Kloakken skal overføres til
sentralrenseanlegget i Haugesund.
Vannforsyningen i Kolnes – Skre-området vil også bli oppgradert i forbindelsen med boligutbyggingen.
Det bemerkes at entreprenørkostnadene har hatt en betydelig og meget rask vekst i de senere årene.
Kostnadene som er angitt her er å anses som grove foreløpige anslag.
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Økonomi
Driftsbudsjett med endringer
Økonomiplan
2019
2020
2021
2022
-158 148 -158 148 -158 148 -158 148

Beløp i 1000

Vedtatt Budsjett Forrige år
Sum Lønns- og prisvekst
Sum Avskrivninger
Sum Pensjonsendringer
Tekniske justeringer

-2 012
-3 149
3 300
-1 861

Konsekvensjustert ramme

-2 012
-3 149
8 300
3 139

-2 012
-3 149
13 300
8 139

-2 012
-3 149
18 300
13 139

-160 009 -155 009 -150 009 -145 009

Nye tiltak
IKT-samarbeid på Haugalandet
Avsetning vedlikehold
Sum Nye tiltak
Innsparing
Sum Innsparing
Nye tiltak

Ramme 2019-2022

200
0
200

200
0
200

200
500
700

200
500
700

0
200

0
200

0
700

0
700

-159 809 -154 809 -149 309 -144 309

Sammendrag budsjett
Sektor "Økonomi" er en oppsamling av diverse poster som består av Kostra funksjonene for
regnskapstekniske poster for pensjon (Kostra funksjon 170-173, Premieavvik, amortisering premieavvik,
premiefond mv), funksjon 180 diverse fellesfunksjoner (Sivilforsvar, eldreråd, tap på fordringer mv),
funksjon 285 tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde (i hovedsak utgifter til kommunal
kontantstøtte og private veier), samt funksjonene 800-899 der hvor de inntektene og utgiftene ikke
inngår i budsjettskjema 1A, hvilket i all hovedsak er motpost avskrivninger. Disse må ses i sammenheng
med endring i avskrivningene på de ulike tjenestesektorene, og har ingen netto resultateffekt.
Budsjettet for 2019 er på -159,8 mill. kroner og kan kort deles inn i.







Motpost avskrivninger (-105,4 mill. kroner)
Regnskapstekniske pensjonsposter (-59,8 mill. kroner)
Rådmannens prosjektpott - foreløpig ufordelt (2,5 mill. kroner)
Diverse fellesfunksjoner (0,8 mill. kroner)
Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde (1,0 mill. kroner)
Annet (1,1 mill. kroner)

Endringene her gjelder i første rekke endring i pensjonskostnadene. Pensjonspostene består i hovedsak
av pensjonspremier som føres på de respektive tjenestesektorene, samt en regnskapsmessig
"premieavvik" som utgjør forskjellen mellom hva kommunen skal betale av premier, og hva kommunen
netto skal bokføre etter egne regler i det enkelte regnskapsår. Denne netto pensjonskostnaden er
relativt stabilt, mens forholdet mellom premiene og premieavviket kan variere mye mer mellom år - og
også i løpet av det enkelte budsjettåret. Tidligere års premieavvik skal belastes regnskapet over flere
påfølgende regnskapsår, gjennom såkalt amortisering av tidligere års premieavvik. I denne sektoren blir
inntekter og utgifter knyttet til premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, bruk av
premiefond og en del andre sentrale pensjonskostnader ført.
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Rådmannens prosjektpott (til igangsetting av prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den
kommunale driften, jf. budsjett og økonomiplan 2015-2018) ligger i utgangspunktet under diverse
fellesfunksjoner. I samsvar med egen fullmakt benyttes disse midlene på andre funksjoner. I 2019 vil
potten blant annet bli brukt til å støtte opp om prosjekt for implementering av velferdsteknologi for å
bidra til å sikre at den nye teknologien koples inn i, og bidrar til å endre, arbeidsprosessene i
omsorgssektoren.

Nye tiltak

IKT-samarbeid på Haugalandet
Kommunene står foran store omstillinger. For å dekke brukernes behov må kommunene i større grad
fokusere på digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling. Et tettere samarbeid mellom kommunene vil
styrke kompetansen og sikre god kvalitet og god tilgjengelighet på IKT tjenester. Rådmennene i
kommunene på Haugalandet har satt ned en prosjektgruppe for å utrede mulighetene for en felles IKTenhet. IKT-lederne i kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio inngår i prosjektgruppen som
ledes av Karmøy kommune. De øvrige kommunene bidrar i prosjektet etter behov. Rapporten skal
foreligge våren 2019 og skal blant annet beskrive anbefalt organisasjonsform, styringsmodell og
detaljert plan for etablering av et formelt samarbeid. Det vil bli utarbeidet egen sak til kommunestyrene
i den enkelte kommune for etablering av felles IKT-enhet med bakgrunn i rapporten.
I 2018 ble det foretatt kartlegging av eksisterende systemer, infrastruktur og kompetanse i kommunene
på Haugalandet i samarbeid med IKT Nordhordland. Deler av rapporten blir brukt som grunnlag for
videre arbeid.
Prosjektet startet i 2018 og ble da finansiert gjennom rådmannens prosjektpott, mens det i
økonomiplanen fra og med 2019 ble satt av 400 000 kroner til dette arbeidet.
(0,2 mill. kroner brukt av rådmannens prosjektpott, tilbakeføres til prosjektpotten i 2019).

Avsetning vedlikehold
Det er lagt inn økt vedlikehold i budsjettet fra 2020 til vedlikehold av kommunale boliger. Forslaget kan
ses i sammenheng med at kommunen før dette har hatt en pott for oppgradering av kommunale
boliger. Behovet tilsier at det på dette feltet er behov for midler til løpende vedlikehold, og dette
foreslås derfor løst i driftsbudsjettet fremover.
Fra 2021 foreslås det en økning i vedlikeholdsbudsjettet generelt med 0,5 mill. kroner. Disse midlene er
ikke fordelt, og ligger derfor på fellespostene inntil videre.
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Investeringsbudsjett
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Samlede prosjektbeløp
Økonomiplan
Ferdig Ørem. Netto Utgift Utgift Utgift
år
fin. prosjekt 2019 2020 2021
utgift

Sum øvrige år (10)

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Utgift
2025

Utgift
2026

Utgift
2027

Utgift
2028

Økonomi
Mindre oppgraderinger av
bygg og anlegg
Universell utforming
(planprosjekt)
Sum Økonomi

Sum investeringsprosjekter

Årsbevilgning
2023

9 660

9 000

12 000

14 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

2 000

0

0

15 550

3 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

15 550 11 660 12 000

14 000

16 000

17 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

0 15 550 11 660 12 000 14 000 16 000 17 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg
Bevilgningstype: Årsbevilgning
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjett 2019-2022 er økt med 2 millioner kroner årlig. I tillegg til endret
periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering.
Prosjektet omfatter jevnlig investeringsbehov innen inneklima, brannsikring, enøk, ombygging/tilpassing
og andre bygningsmessige oppgraderinger som er nødvendige for å ivareta og opprettholde lovmessig
standard i kommunens bygg.
Garderobeanlegg på brannstasjonene er knyttet til pålegg fra arbeidstilsynet. Foreløpige estimater er
basert på at garderobene blir bygget med midlertidige løsninger i påvente av avklaringer til ny
hovedbrannstasjon. Det er knyttet usikkerhet til om man vil få godkjent denne midlertidige løsningen
eller om garderobene må bygges som permanente løsninger. Det stilles høyere bygningsmessige krav en
permanent løsning og avsatte budsjettmidler vil ikke være tilstrekkelig. Rådmannen kommer tilbake til
saken når mer informasjon foreligger.
Budsjettposten er styrket med 8 millioner kroner fordelt over fire år sammenliknet med vedtatt
budsjett. Erfaringer viser at det jevnlig dukker opp investeringsbehov i denne kategorien i løpet av
budsjettåret. Det er derfor viktig å ha en budsjettpost av denne typen for å løse oppdukkende behov
fortløpende, i tillegg til planlagte tiltak.
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Universell utforming (planprosjekt)
Bevilgningstype: Planprosjekt
Status: Tidligere vedtatt
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering
Regjeringen har en visjon at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Økt satsning på universell
utforming vil medføre behov for tilrettelegging av Karmøy kommune sin eksisterende bygningsmasse og
uteområder. Plan for universell utforming er under arbeid og det tas sikte på at denne legges frem for
politisk behandling tidlig 2019. Planen skal omfatte inne og uteområder og vil være et nyttig
styringsverktøy i fremtidig planlegging og prioritering av tiltak.
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Vedlegg
Gebyrregulativ

Oversikt over betalings- og avgiftssatser 2019
2018

Oppvekst og kulturetaten
Satsene for barnehage følger statlig fastsatt
makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra
prosentvis størrelse, i tillegg til et
administrasjonsgebyr på kr 100. Regjeringen
har i statbudsjettet foreslått at maksprisen
settes til 2990 kroner per måned fra 1.1.2019
og 3040 kroner per måned fra 1.8.2019.
Gjelder full plass inntil 9 timers dag.
Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis
størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr
på kr 100. Familier med lav inntekt har
mulighet til å søke redusert foreldrebetaling
(nasjonal ordning)
SFO, per måned
SFO: Hel plass til kl. 1500
SFO: Delt plass til kl 1500
SFO: Hel plass til kl 1630
SFO: Delt plass til kl 1630
Kulturskolen, per år
Individuell elevplass
Gruppeundervisning
Matriellutgifter drama, teater og kulturfag
Instrumentutleie
Svømmehall Karmøyhallen
Enkeltbillett, barn
Klippekort 10 klipp, barn
Enkeltbillett, voksne
Klippekort 10 klipp, voksne

2019 Endring

2910

2990 (fra 1.1)
3040 (fra 1.8)

2,7 %
4,5 %

2103
1051
2824
1413

2162
1080
2903
1453

2,8 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %

3857
2746
727
1084

3965
2823
747
1114

2,8 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %

30
250
45
400

30
250
45
400

-
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Helse og omsorgsetaten
Egenandeler for hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp
Timepris, inntektsgruppe under 3 G
Timepris, inntektsgruppe 3 G og over
Egenandelstak, inntektsgruppe under 2 G*
Egenandelstak, inntektsgruppe 2-3 G
Egenandelstak, inntektsgruppe 3-4 G
Egenandelstak, inntektsgruppe 4-5 G
Egenandelstak, inntektsgruppe over 5 G
* Månedstak for inntektsgruppe under 2 G er
regulert i forskrift.
Trygghetsalarm
(inngår ikke i månedlig maksimalbeløp)
Egenandel månedsleie
Installering/flytting av alarm
Andre tjenester / abonnementsordninger
Full kost (tilsvarende som i sykehjem), per
mnd.
Kun middager (inkl. dessert/suppe), per mnd.
Husholdningsart. (håndsåpe, vaskemidler,
papirhåndklær, toalettpapir etc), per mnd.
Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og
kluter), per mnd.
Mat dagtilbud (matservering
dagtilbud/institusjon)
Institusjonsbaserte tjenester
Vederlag for dag/nattopphold*
Vederlag for korttidsopphold*
* Uavhengig av inntekt og reguleres i egen
forskrift. Gjeldende egenandelssatser
tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet
i forskriften, og vil være på dette nivået inntil
dette endres fra sentrale myndigheters side.
Fremtidige engenandelssatser vil bli justert
ved endring i vederlagsforskriften, og vil
være identisk med maksimalsatsene.
Vederlag for langtidsopphold beregnes
individuelt etter statlig forskrift.
Egenbetaling / håndteringsgebyr
korttidshjelpemidler
Tilkjøring, montering og henting av
korttidshjelpemidler.
Egenandel per utlån 3 mnd
Egenandel per utlån 6 mnd

2017

2018 Endring

270
432
559
1676
2359
3106

278
444
575
1723
2425
3193

3,0 %
2,8 %
2,9 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %

251
436

258
448

2,8 %
2,8 %

2818

2897

2,8 %

1609

1654

2,8 %

187

192

2,7 %

269

277

3,0 %

77

79

2,6 %

300

ny

300
600

ny
ny

80
160

Side 228 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Teknisk etat
Vann (eks. mva)
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3
Avløp (eks. mva)
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3
Septiktømming (eks. mva)
Årsavgift rutinetømming
Tømming av tank utenom rutine
+ Ekstraomkostninger
Store tanker per m3
Tømming kveld (15:30 - 21:00)
Tømming natt (21:00 - 07:00)
Tømming helg (Lø: 07:00 - Ma: 07:00)
Bomtur (tank ikke klargjort etter varsel)
Forskjøvet tømming
Tilknytningsavgifter (eks. mva)
Tilknytningsgebyr vann
Tilknytningsgebyr avløp
Leie vannmåler
20mm
25mm
40mm
50mm
80mm
100mm
Diverse særavgifter
Stenge-/åpnegebyr per gang
Avlesning vannmålere
Renovasjonsavgifter
Årsgebyr boligenheter
Årsgebyr hytter (26 tømminger)
Fradrag for godkjent hjemmekompostering
Tømmegebyr Borgaradelen
Privat
Personbil
Statsjons- og liten varebil
Stor varebil, stor henger
Dekk på felger (pris per stk)
Næring
Restavfall til sortering per tonn
Restavfall til deponi per tonn
Trevirke per tonn

2018

2018 Endring

1461
5,06

1532
5,50

4,9 %
8,7 %

1987
9,00

2137
10,24

7,5 %
13,8 %

1024
1706
421
421
2559
2961
2961
372
421

1053
1754
433
433
2631
3044
3044
383
433

2,8 %
2,8 %
2,9 %
2,9 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
3,0 %
2,9 %

5500
6500

6000
7000

9,0 %
7,7 %

251
373
679
1076
1755
1911

270
400
750
1200
1900
2000

7,6 %
7,2 %
10,5 %
11,5 %
8,3 %
4,7 %

298
500

350
550

17,4 %
10,0 %

2164
1081
276

2270
1134
290

4,9 %
4,9 %
5,1 %

55
110
220
60

60
120
230
65

9,1 %
9,1 %
4,5 %
8,3 %

1220
1220
1220

1300
1300
1300

6,6 %
6,6 %
6,6 %
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Hageavfall per tonn
CCA trykkimpregnert per tonn
Asbest per tonn
Blåsesand per tonn
Septikslam ferdig avvannet per tonn
Septikslam til avvanning per tonn
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette
avvikende tømmegebyrer ved spesielle
tilfeller.
Diverse
1 sett dunker (3 stk)
180 l restavfallsdunk
660 l restavfallsdunk
240 l papiravfallsdunk
Spesialavfallsdunk
Kompostdunk
Forbehold om prisendring som følge av
statlige pålegg.

560
2020
1110
770
220
335

600
2120
1200
820
240
360

7,1 %
5,0 %
8,1 %
6,5 %
9,1 %
7,5 %

1150
500
2200
500
150
2812

1250
550
2200
550
150
3067

8,7 %
10,0 %
10,0 %
9,1 %

Feiegebyrer
2018

2019

endring

Grunnpris tilsyn gass og fyringsanlegg

kr 270

kr 270

-

Grunnpris feiing (årlig feiing)

kr 345

kr 345

-

Feiing hvert 2. år (50 prosent av grunnpris per år)

kr 173

kr 173

-

Feiing hvert 3. år (33 prosent av grunnpris per år)

kr 115

kr 115

-

Feiing hvert 4. år (25 prosent av grunnpris per år)

kr 86

kr 86

-

Feiing hvert 5. år (20 prosent av grunnpris per år)

kr 69

kr 69

-

Feiing hvert 6. år (16,7 prosent av grunnpris per år)

kr 58

kr 58

-
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Gebyrregulativ byggesak og oppmåling
Byggesaksgebyrer
Gebyrer øker generelt med om lag 2,8 prosent i tråd med forventet pris- og lønnsvekst i kommunal 1.1.
sektor, litt ulikt fra gebyr til gebyr på grunn av avrunding.
1. Alminnelige bestemmelser
1.1. Betalingsplikt mv.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkreves
tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette overfor
Tinglysingen.
Vi forholder oss til én tiltakshaver/forslagsstiller/bestiller. Ved flere
tiltakshavere/forslagsstillere/bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret.
Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale
for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. Det forutsettes at faktura
betales innen fristen for å unngå merarbeid.
Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Det kan iht pbl § 21-4 settes som vilkår for å gi
tillatelse at gebyret er innbetalt.
1.2. Tidsfrister generelt
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett søknad, planforslag, rekvisisjon
eller bestilling kom inn til kommunen.
1.3. Plansaker tidsfrister
Kommunen må behandle et privat forslag til detaljregulering innen 12 uker etter at forslaget har
kommet inn til kommunen. Ved overskridelse av fristen skal gebyret reduseres med 10 % av det totale
gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides i inntil 10 uker.
Tidsfrister begynner å løpe fra det tidspunkt kommunen har mottatt et forslag til detaljregulering.
Forslag som åpenbart er mangelfulle kan administrasjonen returnere til forslagstiller for supplering. I
slike tilfeller avbrytes fristen fra den dato kommunen returnerer planen til det tidspunkt kommunen har
mottatt det materialet en har bedt om.
I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av
godkjenning av planer etter § 18-8. Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig
fastsetting av refusjon, jfr. § 18-9.
I plansaker faktureres gebyret når planforslaget er førstegangsbehandlet.
1.4. Byggesaker tidsfrister
Saksbehandlingsfristen regnet fra komplett søknad er mottatt.
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For byggesaker skal gebyret reduseres med 25% av gebyret for hver påbegynt uke 12 ukers fristen blir
overskredet. For byggesaker med 3 ukers frist vil fristoversittelse ikke medføre reduksjon i gebyret.
Dette begrunnes i loven med at saker med 3 ukers frist kan igangsettes når fristen er utløpt. Dette
forutsetter at saken er i tråd med plan- og bygningslovgivningen.
For søknader som er mangelfulle faktureres det etter medgått tid pr påbegynt time.
Rabatter og ev. tillegg/ medgått tid oa etterfaktureres.
1.5. Oppmålingssaker tidsfrister
Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten,
skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker (jfr.
matrikkelforskriften § 18 1.ledd). Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for
oppmålingsforretning og matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter
fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterliggere en tredjedel (jfr.
matrikkelforskriften § 18 4.ledd).
Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing, avtale om eksisterende grenser, samlet fast eiendom og
sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser innen seks uker. Krav om retting, endring eller tilføying
av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning, skal være behandlet og
eventuelt ført i matrikkelen, innen samme frist (jfr. matrikkelforskriften § 19 1.ledd). Kommunen skal
føre opplysninger om framsatt krav om sak for jordskifteretten straks melding til kommunen er mottatt.
Tilsvarende gjelder melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg
eller jernbane (§ 19 2.ledd). Dersom kommunen oversitter fristen, skal eventuelt gebyr for
matrikkelføring avkortes med en tredjedel (§ 19 3.ledd).
1.6. Avbrutt sak, trukket sak
Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres 50%
av gjeldende gebyr. Det samme gjelder dersom en søknad er av en slik kvalitet at kommunen ikke har
grunnlag for å behandle den.
Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %.
Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra
10-70 %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.
Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når
vedtak er ferdig forberedt for behandling. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales
gebyret i sin helhet.
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeid kommunen har hatt og/eller
må utføre.
For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens § 18-8 er truffet, betales
gebyr etter den tid som er medgått, minimum 20000.
For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av
andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått.
1.7. Sakkyndig bistand
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Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver. Til
dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver kreves
dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, knf. pbl § 25-2 andre ledd. Størrelsen på gebyret
er avhengig av feil og mangler som avdekkes, og omfanget av kommunens etterfølgende arbeid.
1.8. Rimelighet
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og
de kostnadene kommunen har hatt, kan sektoren av eget tiltak fastsette et eget gebyr. Fullmaktshaver
kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om
betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
1.9. Søknad om redusert gebyr og klageadgang.
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan- og
bygningsloven § 33-1. Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av
gebyr under henvisning til regulativet. Avgjørelse etter en slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i
Rogaland.
Gebyr som er hjemlet i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages til Fylkesmannen i
Rogaland, jfr. matrikkelloven § 46, 1. ledd bokstav k).
1.10. Overtredelsesgebyr
Plan- og bygningsloven gir i § 32-8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på
plan- og bygningslovgivningen.
1.11. Andre tjenester
For arbeid som ikke passer inn i regulativet eller fastsettes etter medgått tid vil tjenesten bli fakturert
etter følgende timesats: 1 180 kroner (2018: 1 100 kr)
1.12. Andre utgifter
Utgifter til tinglysing og eventuell dokumentavgift kommer i tillegg.
2. Plansaksgebyr - behandling av private planforslag

2018

2019

Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12
2.1. Ny/Endring av plan - full planprosess
kr 23 400
2.2. Mindre endring av planer - enkel planprosess
kr 18 400
2.3. Administrativ endring av plan - enkel planprosess
kr 10 500

kr 24 050
kr 18 900
kr 10 800

3. Byggesaksgebyr
Gebyr søknader pbl. kap. 20-33

2018
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Tiltak etter § 20-4 som kan forestås av tiltakshaver
Tiltak etter § 20-3
Komplett søknad uten dispensasjon
1 trinns behandling
Rammesøknad

kr 2 200

kr 2 260

Tiltakskl. 1

Tiltakskl. 2

0,8
1,0

1,0
1,2

1,2
Tiltakskl. 3

1,4

Komplett søknad uten dispensasjon
1 trinns behandling

1,2
1,4

Rammesøknad

1,6

3.1 Boliger, hytter
For en enhet

2018
kr 11 100

2019
kr 11 400

Deretter pr. enhet
Boenhet under 60 m2

kr 8 200
kr 6 700

kr 8 430
kr 6 890

Hybler (u/ kjøkken og bad)

kr 2 200

kr 2 260

3.2 Tilbygg, påbygg, garasjer, naust, uthus o.l.
BRA 0-30 m2
BRA 31-50 m2
BRA 51-100 m2
BRA over 100 m2

2018
kr 3 600
kr 3 600
kr 5 550
kr 9 450

2019
kr 3 700
kr 3 700
kr 5 700
kr 9 700

3.3. Forretning, kontor, industri, bevertningssteder, offentlige
bygg, garasjeanlegg, bensinstasjoner
BRA 0-100 m2
BRA 101-400 m2
BRA 401-800 m2

2018

2019

kr 9 400
kr 14 200
kr 22 100

kr 9 660
kr 14 600
kr 22 720

BRA 801-1000 m2
BRA over 1000 m2

kr 28 900
kr 37 300

kr 29 710
kr 38 350

3.4. Andre bygninger
Brygger
Brønner, basseng, dam
Andre bygninger
Driftsbygninger inntil 1000 m2

2018
kr 4 600
kr 6 300
kr 9 450
kr 2 200

2019
kr 4 730
kr 6 475
kr 9 715
kr 2 260

Driftsbygninger over 1000 m2

kr 11 300

kr 11 610

2018
kr 2 700
kr 5 550

2019
kr 2 775
kr 5 700

3.5. Fasadeendring, reparasjon
Småhus
Andre bygninger
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3.6. Bruksendring
Her betales samme gebyr som for nybygg i tilsvarende formål
3.7. Riving
BRA 0-100 m2

2018
kr 2 550

2019
kr 2 625

BRA 101-400 m2
BRA 401-800 m2

kr 4 000
kr 5 650

kr 4 100
kr 5 800

kr 8 600
kr 10 950

kr 8 840
kr 11 250

2018

2019

Piper og ildsteder
Varmeanlegg

kr 2 500
kr 5 650

kr 2 570
kr 5 800

Ventilasjonsanlegg
Kuldeanlegg og varmepumper, gassanl.

kr 5 650
kr 5 650

kr 5 800
kr 5 800

kr 2 500
kr 10 950
kr 2 500
kr 5 650
kr 5 650

kr 2 570
kr 11 260
kr 2 570
kr 5 800
kr 5 800

3.9. Innhegning mot veg etc.
Innhegning mot veg
Forstøtningsmur over 1 m
Forstøtningsmur under 1 m
Skilt reklame etter godkj. Plan
Skilt reklame uten godkj. Plan

2018
kr 2 500
kr 5 650
kr 2 500
kr 2 500
kr 5 650

2019
kr 2 570
kr 5 800
kr 2 570
kr 2 570
kr 5 800

3.10. Deling av eiendom etc.
Deling av grunneiendom/bortfesting
Tilleggsareal arrondering
I tillegg kommer gebyr for oppmåling

2018
kr 4 600
kr 2 700

2019
kr 4 730
kr 2 775

3.11. Vesentlig terrenginngrep
§ 20-3 jf § 20-1, pkt. k

2018
kr 6 300

2019
kr 6 475

3.12. Anlegg av veg/park.plass
Mindre parkeringsplasser
Større parkeringsplasser
Mindre veganlegg
Større veganlegg

2018
kr 2 700
kr 6 300
kr 2 700
kr 6 300

2019
kr 2 775
kr 6 475
kr 2 775
kr 6 475

Ny/endret avkjørsel

kr 2 700

kr 2 775

BRA 801-1000 m2
BRA over 1000 m2
3.8. Byggteknisk installasjon

Sanitæranlegg
Ledningsnett i grunn
Nye heiser, større reparasjoner
Automatisk brannvarslingsanlegg
Automatisk brannslukningsanlegg
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3.13 Gjentatt utstikning
Gjentatt utstikning/påvisning av tiltak

2018
kr 6 700

2019
kr 6 900

2018

2019

Dispensasjon som krever uttalelse eller samtykke fra
overordnet myndighet pr stk

kr 8 400

kr 8 650

Andre dispensasjoner pr stk

kr 6 300

kr 6 475

3.15. Reviderte tegninger
Reviderte tegninger m/nabovarsel

2018
kr 5 650

2019
kr 5 800

Reviderte tegninger u/nabovarsel
Endring av rammetillatelse

kr 2 500
kr 5 650

kr 2 570
kr 5 800

Igangsettingstillatelse pr tillatelse utover en
Midlertidig brukstillatelse

kr 3 150
kr 3 150

kr 3 240
kr 3 240

3.14. Dispensasjon

3.16. Ikke igangsatt, stanset eller avslått arbeid
Ved avslag, arbeid ikke igangsatt eller søknad trukket etter at tillatelse er gitt, betales fullt
behandlingsgebyr.
3.17. For behandling av refusjonssaker etter plan- og
bygningslovens kap. 18 beregnes gebyr etter medgått tid.
Satsen er for per påbegynte time
3.18. Timesats per påbegynte timer
Alle saker som det ikke er fastsatt faste gebyrer for, samt
innhenting av tilleggsinformasjon f.eks. i forbindelse med
ufullstendig søknad, tilsyn og annet.
4. Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg, tillatelse etter
forurensningsloven.

2018

2019

kr 1 150

kr 1 180

2018

2019

kr 1 150

kr 1 180

kr 4 200

kr 4 320

5. Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven
5.1. Oppretting av matrikkelenhet

2018

2019

0-500 m2

kr 27 300

kr 28 050

501-2000 m2

kr 29 400

kr 30 200

kr 1 200

kr 1 250

5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

over 2000 m2 - økn. per påbegynt da

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (reduksjonssats)
6-10 tomter

10 %

10 %

11-25 tomter

15 %

15 %
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26 og flere tomter

20 %

20 %

0-500 m2

kr 27 300

kr 28 050

501-2000 m2

kr 29 400

kr 30 200

kr 1 200

kr 1 230

kr 43 100

kr 44 300

kr 2 300

kr 2 350

2018

2019

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet (tilleggsareal til eksisterende eiendom), beregnes 0,5 gebyr etter dette punktet.
5.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Over 2000 m2 økning, per påbegynt da
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
5.1.3 Oppretting av anleggseiendom
0-2000 kubikkmeter (m3)
Over 2000 kubikkmeter (m3), økn. per påbegynt 1000 m3

5.1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se timesats.

5.1.5. Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal til landbruks- og allment fritidsformål og andre formål.
For slike forretninger for 5 dekar, kan en beregne gebyrene etter anvendt tid - se timesats, begrenset
til maksimum halvt gebyr etter punkt 5.1.1.

5.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 og 5.1.4. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

5.3. Grensejustering
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimumsgrensen er satt
til 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veieller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde.
Areal: 0-250 m2

kr 14 000

kr 14 400

251-500 m2

kr 18 500

kr 19 000

5.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m3
0-250 m3

kr 22 600

kr 23 230

251-1000 m3

kr 29 900

kr 30 750

2018

2019

5.4. Arealoverføring
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke
arealoverføring til vei- og jernbaneformål.
0-250 m2

kr 27 300

kr 28 050

251-500 m3

kr 34 500

kr 35 460

kr 2 300

kr 2 360

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2, medfører en økning i gebyret på
Dokumentavgift kommer i tillegg.

Side 237 av 243

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
5.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
0-250 m2

kr 36 900

kr 37 930

251-500 m3

kr 46 200

kr 47 500

kr 3 500

kr 3 600

2018

2019

For inntil 2 punkter

kr 5 900

kr 6 050

For overskytende grensepunkt, per punkt

kr 1 150

kr 1 200

2018

2019

kr 11 500

kr 11 800

kr 2 300

kr 2 350

2018

2019

kr 11 500

kr 11 800

kr 2 300

kr 2 350

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 175

1)

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 350

1)

Utlevering av koordinater per tomt

kr 175

1)

Over 500 m3 - økning per påbegynt 500 m3

5.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

5.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av
rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, per punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

5.7. Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Eventuelt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

5.8. Betalingstidspunkt
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis

5.9. Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret

5.10. Utstedelse av matrikkelbrev

1) Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i tråd med den årlige kostnadsutviklingen.

5.11. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av
andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

5.12. Andre tjenester
For arbeid som ikke passer inn i klassene over eller fastsettes etter medgått tid vil tjenesten bli fakturert til en
timesats
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5.13. Tinglysning og dokumentavgift.
Utgifter til tinglysing og eventuell dokumentavgift kommer i tillegg.

6. Gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§ 15)
Gebyrene får virkning fra 1.1.19 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65) som hjemler kommunens
dekning av kostnader ved tjenester, trer i kraft.
6.1.1 Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke
tillatelser etter annet regelverk.
6.1.2 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift
6.1.3 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.
6.1.4 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom
søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.
6.1.5 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.
6.2. Seksjonering og reseksjonering

2019

6.2.1: 1-8 seksjoner

kr 6 000

6.2.2: Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon

kr 500

6.3. Befaring

2019

6.3.1: Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved
behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1.

kr 2 000

6.4. Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

2019

Saksbehandling for å slette/oppheve seksjonert sameie.

kr 2 000

6.5. Saker som ikke bli fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslør
søknaden eller søker trekker saken

2019

6.5.1: Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr
6.5.2. Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2
av gebyrsatsene etter 6.1.1.
6.6. Oppretting av eksklusive uteareal

2019

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.
6.7. Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon

2018

2019

areal fra 0 - 50 m²

kr 14 000

kr 14 400

areal fra 51 - 250 m²

kr 17 200

kr 17 680

areal fra 251 - 2000 m²

kr 20 800

kr 21 380

kr 1 200

kr 1 230

areal fra 2001 m² - økning per påbegynt 1000 m²
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal som er rekvirert av samme
rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyrer:
6-10 areal: 10 % reduksjon
11-25 areal: 15 % reduksjon
26 og flere: 20 % reduksjon
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7. Jordloven

2019

For konsesjonsbehandling og behandling av delingssaker etter jordloven § 12 (
deling av driftsenhet) er gebyrene fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av
konsesjons- og delingssaker» § 2. For tiden er de fastsatte gebyrene følgende:
Konsesjonsbehandling

kr 5 000

Deling jordloven § 12

kr 2 000
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Selvkostskjema
Vannavgift
Avgiftskjema Vann (inkl. Hydro)
Driftsutgifter (Kostrafunksjon 340/345) VAR-ansvar
Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar
Indirekte driftsutgifter
Kapitalkostnader
Inntekter (vannavgift mv. på kostrafunksjon 340/345)
SUM
Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter
Fond sjøaure/biotopforbedring
Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond
Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Alle tall i 1000 kroner

Utgifter Inntekter
35 169
2 402
1 235
15 334
-54 120
54 140
-54 120
20
35
-55
0

Kloakkavgift
Avgiftskjema Kloakk
Driftsutgifter (Kostrafunksjon 350/353) VAR-ansvar
Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar
Indirekte driftsutgifter
Kapitalkostnader
Inntekter (kloakkavgift mv. på kostrafunksjon 350/353)
SUM
Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter
Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond
Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Alle tall i 1000 kroner

Side 241 av 243

Utgifter Inntekter
32 461
1 762
1 079
21 411
--55 525
56 713
-55 525
1 189
-1 189
0
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Renovasjonsavgifter
Avgiftskjema renovasjon
Driftsutgifter (Kostrafunksjon 355) VAR-ansvar
Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar
Indirekte driftsutgifter
Kapitalkostnader
Inntekter (renovasjonsavgift mv. på kostrafunksjon 355)
SUM
Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter
Etterdriftsfond Borgaredalen
Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond
Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Alle tall i 1000 kroner

Utgifter Inntekter
41 220
1 045
827
2 622
-46 413
45 714 -46 413
-699
765
-66
0

Slamavgifter
Avgiftskjema slam
Driftsutgifter (Kostrafunksjon 340/345) VAR-ansvar
Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar
Indirekte driftsutgifter
Kapitalkostnader
Inntekter (slamavgift mv. på kostrafunksjon 340/345)
SUM
Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter
Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond
Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Alle tall i 1000 kroner
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Utgifter Inntekter
3 192
145
237
342
-3 814
3 916
-3 814
102
-102
0
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Byggesaksgebyrer
Utgifter
10 375
243
849

Lønn saksbehandlere / tilsyn
Varer og tjenester
Indirekte driftsutgifter
Budsjetterte inntekter
SUM

11 467

Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Selvkostgrad
Alle tall i 1000 kroner

Inntekter

-10 633
-10 633

834
93 %

Oppmålingsgebyrer
Utgifter
6 724
741
896

Lønn saksbehandlere / tilsyn
Varer og tjenester
Indirekte driftsutgifter
Budsjetterte inntekter
SUM

8 361

Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Selvkostgrad
Alle tall i 1000 kroner

Inntekter

-6 966
-6 966

1 395
83 %

Feiegebyr
Driftsbudsjett Gebyrinntekter
4 660
260
110
-4 780
5 030
-4 780

Kjø av tjenester
Indirekte driftsutgifter
Kapitalkostnader
Gebyrinntekter
SUM
Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter
Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond
Netto utgift (+) eller inntekt (-)
Selvkostgrad
Alle tall i 1000 kroner

250
-250
0
100 %
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