SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022
Formannskapet behandlet saken den 26.11.2018, saksnr. 144/18
Behandling:
Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, KrF, SP og V:
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022, med følgende
endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).

Vedtakspunkt 9 endres til:
Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til
investeringsbudsjett:
Til finansiering av generelle investeringer: 228 295 000 kr
Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr
Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr
Sum låneopptak: 440 269 000 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.
Nye tilleggspunkt:
DRIFT

1. Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig utvidet
bruksområde for kortet.
2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke
kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300` kr.
3. 50% rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`.
4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med
200 årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp.
5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres. + 150`.
6. Friluftsrådet Vest – øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver
forutsatt at andre kommuner følger opp. + 210`.
7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene. + 500`.
8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene. + 400`.
9. Ungdomsrådet – hvis beløp ikke medtatt. + 200`.
10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år – behovet forutsettes dekket.
11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse. +
100`.
12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for
hjemmetjenesten/ROP/helsestasjon/legesenter i sone nord.
INVESTERING
1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv
skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019.
Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
2. Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal
kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til
delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet tomt.
3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke en
minihall.
4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i Kopervik,
fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i Kopervik.
5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene
Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres raskere.
6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i 2021
fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år.
Gaard (H) foreslo på vegne av Høyre:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022, med følgende
endringer:

Nye tilleggspunkt:

Det vises bl.a. til forvaltningsrapporten fra KPMG etter gjennomgang av pleie- og omsorg
tjenestene. Videre vises til arbeidet med kostnadskontroll og bedre budsjettstyring innen helse og
omsorgssektoren og følgende tiltak gjennomføres:
1.
2.

3.

Sak om praktisk tilrettelegging for innføring og bruk av velferdsteknologi med estimert gevinst potensiale
fremmes. Faglige og etiske vurderinger vektlegges.
Rutiner/og system for ressurstildeling ved heldøgns omsorgsboliger evalueres og sammenlignes med
ressurstildeling ved institusjoner og gevinst potensiale estimeres. Det miljøfaglige arbeidet skal stimulere til
aktiv deltakelse, trivsel og velvære med mulighet til deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter i tillegg til
arbeid/aktiviteter.
Organisering av tjenestene innen helse- omsorgssektoren gjennomgås og gevinst potensiale estimeres.

4.

Det fremmes sak om ytterligere funksjonsfordeling mellom langtids-, korttids plasser, plasser for demente og
antall plasser ved omsorgshotell. Sak punkt 1-4 fremmes via HHO.
5. Foreslått ny stilling ved bestiller kontoret omgjøres til utviklingsrådgiver/controller tilknyttet
rådmannskontoret. Det vises her til KPMG rapportens anbefalinger.
6. Det planlegges for aktiv bruk av omsorgshotellet og det legges til rette for en økning til 12 plasser. Det
foretas samtidig en estimering av gevinst potensiale ved en slik omlegging av driften.
7. Det utarbeides en sosialpolitisk rapport med handlingsplan med kartlegging av ulike stønadsordninger –
herunder:
 Økonomisk sosialhjelp
 Økonomisk rådgivning
 Trygdeytelser – uføretrygd
 Forenkle saksgangen og utvide målgruppen for aktivitetskortet til også å gjelde idretten
 Barnetrygden skal holdes utenfor ved utmåling av økonomisk sosialhjelp
8. Videreutvikle rapportene om budsjettoppfølging hvor område for område gjennomgås og mulige tiltak
identifiseres.
9. Hovedutvalg helse- og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og utviklingsprosjekter for
sektoren. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.
10. Ombygging og oppgradering av Skudenes Bu- og behandlingshjem identifiseres i investeringsbudsjettet og
det avsettes 130 mill. kroner til tiltaket.
11. Det skal legges til rette for fortsatt sykehjemsdrift og en skal vurdere å ta ut hele byggets potensiale ved å
vurdere bruk av alle etasjer (1. til 4. etg.) med vurdering av langtidsplasser, omsorgshotell og dagsenter med
ulike servicefunksjoner m.v.
12. Mulighetene ved etablering av kommunalt/privat borettslag innen eldreomsorgen vurderes på kommunal
tomt ved SBBH, samtidig som en også vurderer private aktører for utbygging, jfr. k-sak 119/18. Samme
prinsipp gjelder på Spanne.
13. Nytt velferdssenter på Spanne legges inn i investeringsbudsjettet med 300 mill. kroner med nytt sykehjem
som første tiltak.
14. Eiendomsskatten på bolig beregnes etter at bunnfradraget øker med NOK 100 000.
15. Ny skole på Åkra vil medføre en optimalisering av skolestrukturen. Anbud på skolene Vedavågen, Kolnes og
Åkra utlyses slik at anbud på første skole blir modell for de neste. Man lyser ut anbud på en med opsjon på de
neste to. Pris vektlegges og andre finansierningsordninger bør vurderes.
16. Rådmannen finner dekning for Budsjett innen eksisterende rammer eller benytter seg av underbudsjettert
overskudd.
17. I Forslag til Budsjettvedtak punkt 13 byttes «Rådmannen» ut med «Hovedutvalgene».
18. Budsjettene for fremtiden skal legges frem med forrige års regnskap /budsjett og siste tertialrapport
/prognosetall for inneværende år. Budsjettet skal legges frem ned til etatsnivå (som 2016.)

Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt.
Knutsens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gaards forslag som falt (H 2, UA 1).

Endelig behandling av økonomi og budsjettplan er satt til kommunestyremøtet 17.12.2018.

Vedtak:
1. 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022, med
følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).

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 boligog 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.
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: 228 295 000 kr
Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr
Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr
Sum låneopptak: 440 269 000 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.
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.
DRIFT
1.

Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig
utvidet bruksområde for kortet.

2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke
kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300` kr.
3. 50% rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`.
4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med 200
årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp.
5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres. + 150`.
6. Friluftsrådet Vest – øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver forutsatt
at andre kommuner følger opp. + 210`.
7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene. + 500`.
8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene. + 400`.
9. Ungdomsrådet – hvis beløp ikke medtatt. + 200`.
10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år – behovet forutsettes dekket.
11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse. + 100`.

12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for
hjemmetjenesten/ROP/helsestasjon/legesenter i sone nord.
INVESTERING
1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv
skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av
2019. Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
2. Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal
kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til
delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet
tomt.
3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke
en minihall.
4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i
Kopervik, fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i
Kopervik.
5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene
Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres
raskere.
6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i
2021 fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år.

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)
1723 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
2425 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
3193 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: 2897 kroner per måned
Kun middager: 1654 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
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

1532 kr
5,50 kr

2137 kr
10,24 kr

14. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva)
Årsgebyr boligenheter
2270 kr
Årsgebyr hytter (26 tømminger)
1134 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:
1053 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

o

Bosatte i Karmøy kommune:


Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.



Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500



Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000



Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500

Bosatte i andre kommuner:


Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1000.



Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500



Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000



Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500
* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler

