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Rådmannens forord til budsjettet 

Tid for å skape handlingsrom for utvikling  

Karmøy kommune må justere driften og kutte kostnader i 2020. Dette preger årets forslag til 

budsjett og økonomiplan. I 2019 går driften av tjenesteområdene i minus, og 

omstillingsprosessen for å møte disse utfordringene har allerede startet. Vi er i ferd med å 

etablere arbeidsgrupper, og har prosesser både på kommune-, etats- og virksomhetsnivå. Vi 

er opptatt av å ha gode prosesser, en god og konstruktiv dialog, og et godt samarbeid i hele 

organisasjonen når det gjelder både innsparing, effektivisering, omstilling, utvikling og 

forbedring fremover. Arbeidet med å ta i bruk innovative løsninger, digitalisering og 

automatisering fortsetter, for å bidra til å skape handlingsrom for utvikling.  

Selv om Karmøy kommune har hatt en sunn økonomisk balanse de siste årene har de 

underliggende utviklingstrekkene vært negative. Kommunen har fått ekstraordinære 

inntekter, som for eksempel utbytte fra Haugaland Kraft og høyere vekst i skatteinntektene, 

som har bidratt til å løse de største budsjettutfordringene. Rådmannen varslet tidlig i 2018 i 

et utfordringsdokument, at en videreføring av dagens utgifts- og investeringsnivå i Karmøy 

ville overgå det forventede framtidige inntektsnivået. Innsparingsbehovet de neste 10 årene 

ble anslått til mellom 90 og 270 millioner kroner, avhengig av ulike forutsetninger.  

Det som er ekstra bekymringsfullt er at behovet for tjenester i Karmøy kommune øker mer 

enn endringene i alderssammensetningen skulle tilsi. Dette gjelder både når det blir flere 

brukere i aldersgrupper hvor befolkningstallet ikke øker (eksempelvis spesialtiltak i 

barnehage selv om antall barn i barnehagene går ned) eller når utgiftene øker selv om 

innbyggertallet er uforandret. Utgiftene til omsorgstjenester har steget kraftig i hele 

kommunesektoren i 2018, det er en nasjonal trend. I Karmøy økte antall timer til 

omsorgstjenester med 10% fra 2017 til 2018 i Karmøy. Bare en del av dette kan forklares med 

flere eldre. Over 60% av denne veksten var knyttet til brukere under 67 år, og dermed har vi 

betydelige kostnader innenfor omsorg, som ikke dekkes av statlige inntekter. Kostnadene 

øker mer enn inntektene forbundet med tjenestene vi utfører, og dette gapet må tettes. 

Dermed er vi nødt til å iverksette tiltak for å redusere kostnadsnivået, samtidig som vi må ha 

fokus på omstilling, utvikling og forbedring. Budsjettene er styrket for å kunne ta imot flere 

utskrivningsklare pasienter fra Helse Fonna. Rammene for brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) og hjemmetjenester er også økt, men det vil likevel ikke være nok til å dekke opp for 

det merforbruket som vi har i tjenesteproduksjonen pr i dag. Vi må ta handlingsrommet 

tilbake, vi må skape rom for utvikling, for å sikre kvalitet i kommunale tjenester også i 

fremtiden. 

Fremover er det viktig å avklare forventninger og legge til rette for enda tettere dialog og 

samhandling. Samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, frivillige, utdanningsinstitusjoner 

og kommune er nødvendig for å finne gode fremtidsretta løsninger og utvikle Karmøy i takt 

med samfunnsutviklingen.  
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Karmøy kommune må utvikles i riktig retning innenfor de til enhver tid gjeldende 

økonomiske rammene. Kommunestyret i Karmøy vedtok i 2018 våre økonomiske 

handlingsregler/finansielle måltall: 

 Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter 

 Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter 

 Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, 

bør utgjøre minimum 7,5% av sum driftsinntekter 

 Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. 

 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. 

Arbeidet med planstrategien for den nye kommunestyreperioden er i startfasen og det er et 

mål at kommunestyret vil få denne til behandling våren 2020. Planstrategien har som formål 

å trekke opp det sentrale utfordringsbilde og hvilke planer som skal gjennomføres i 

valgperioden, for å ta fatt i disse utfordringene. Rådmannen vil allerede nå peke på behovet 

for to omfattende planprosesser som trer tydelig fram. Dette gjelder full revisjon av 

kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. Revisjonen av samfunnsdelen bør 

komme først i tidsrekken sånn at den kan fungere etter intensjonen, som et overordnet 

politisk styringsverktøy. 

Ser vi dette i et nasjonalt perspektiv har Norge vedtatt å knytte seg til FN sine 17 mål for 

bærekraft. Regjeringen kom i mai 2019 med nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme en 

bærekraftig utvikling gjennom felles, retningsgivende målsettinger for stat, fylke og 

kommune. Dette er viktig for den situasjonen Karmøy nå er i. Karmøy er én av femten 

kommuner på landsbasis som er invitert til å delta i et pilotprosjekt for bærekraftig 

samfunnsutvikling. I prosjektet skal kommunene kartlegges etter et standardisert sett av 

målbare indikatorer for hver av de 17 bærekraftmålene. Prosjektet har som hensikt å gi 

kommunene et kunnskapsgrunnlag til å orientere seg om egen utviklingsretning i forhold til 

bærekraftmålene, men også et sammenligningsgrunnlag opp mot andre kommuner. I tillegg 

vil det være en utmerket plattform for samarbeid mellom kommuner, næringsliv, frivillige 

og utdanningsinstitusjoner. Rådmannen mener det er svært viktig å få kunnskap om 

utviklingsområder, utarbeide scenarier for by-, bolig- og næringsutvikling samt ha mulighet 

for å sammenligne Karmøy kommune med andre kommuner. Dette vil gi spennende og 

viktige muligheter for en helhetlig, konkret og målbar utvikling. Sammen må vi skape 

langsiktige mål om å utvikle Karmøy fra å være en lavinntekstkommune til å bli en attraktiv 

kommune med et blomstrende næringsliv. Karmøy og regionen vår skal oppleves som en 

god plass å bo, leve og ferdes i.  

Karmøy er opptatt av et godt samarbeid med alle kommuner i regionen. Gjennom felles 

eierskap og eierstyring av infrastrukturselskaper som Karmsund Havn IKS, Haugaland 

Næringspark AS og Karmsund Lufthavn Invest AS legges det til rette for investeringer og 
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næringsutvikling i regionen. Det er også et stort fokus på å legge til rette for nye næringer 

som skal skape arbeidsplasser for fremtiden.  

Reiseliv er den raskest voksende næringen i verden. De siste 10 årene har næringen doblet 

seg, og reiseliv står i dag for omtrent 5% av verdiskapingen i norsk næringsliv. Karmøy 

kommune og hele regionen har mye å by på både av kultur, natur og arrangementer i den 

forbindelse. Gjennom å forene krefter på tvers av kommuner og næringer og legge til rette 

for et aktivt reise- og kulturliv øker vi verdiskapningen og attraktiviteten i regionen. Flere 

kommuner på Haugalandet har i 2019 vedtatt en regional reiselivsstrategi som kan gi 

Haugalandet en andel av verdens mest voksende næring. Investeringene i Historiesenteret 

på Avaldsnes er et godt eksempel på satsinger som kan gjøre regionen enda mer attraktiv i 

denne sammenhengen. 

Prinsippene i kommuneøkonomien er ikke ulik prinsippene i privat økonomi. Hvis 

kostnadene er høyere enn inntektene må det tas grep. I budsjett og økonomiplan 2020 –2023 

må vi enes om gode tiltak både på kostnads- og inntektssiden. Det er nå tid for handling. 
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Budsjettvinner under jorda  

Vann, avløp og renovasjon er blant tjenesteområdene som får et vesentlig løft de nærmeste 

åra. Mye av det som skal investeres vil ligge under jorda. Det handler om vann og kloakk.  

Få ting er viktigere for oss innbyggere enn at vannet vi drikker er av høyeste kvalitet. At 

kloakken transporteres og renses på forsvarlig måte er også grunnleggene for et moderne 

samfunn. Det handler om både helse og miljø. Mange fikk seg en vekker da forurenset 

drikkevann nådde forbrukerne litt lenger nord på Vestlandet.  

Karmøy kommune har i dag 400 kilometer med vannledninger. Det er mye å vedlikeholde – 

og mange av røra er flere tiår gamle. Nesten fire deciliter av hver liter som pumpes ut fra 

Brekke vannbehandlingsanlegg forsvinner før det når forbrukerne. Målet er at vannsvinnet 

skal ned fra 38 til 31 prosent på fire år.  

Under bakken har vi også 310 kilometer med kloakkledninger. I tillegg til at rør skiftes, er vi 

også nødt til å bygge flere renseanlegg, så vi unngår å sende kloakken urenset ut i sjøen.  

Dessuten mangler Karmøy, i likhet med flere andre kommuner på Haugalandet en 

reservevannkilde. Kommunen er pålagt å skaffe det, og sammen med Haugesund, Sveio, 

Tysvær, Vindafjord og Bokn. Det kommer til å koste masse penger. Et foreløpig overslag 

tilsier at Karmøys andel av prosjektet kan beløpe seg til mer enn 600 millioner og at anlegget 

kan være på plass i løpet av ti år.  

Vann, avløp og renovasjon er ett av tjenesteområdene som skal være selvfinansierende. Det 

innebærer at økt bruk av penger, vil føre til økte gebyrer. Hovedplan for vann er 

kostnadsberegnet til 75 millioner kroner i året, litt mer i 2020. Tilsvarende vil plan for avløp 

legge beslag på 100 millioner i året, 120 millioner i 2020.  

Men også over jorda vil det skje vesentlige oppgraderinger. Samtidig tar kommunen nemlig 

sikte på å bli en foregangskommune når det gjelder å ta hånd om avfallet vårt. 

Oppgradering av renovasjonen vil blant annet innebære innkjøp av fem eller seks nye, 

elektriske renovasjonsbiler og nye avfallsdunker til alle kommunens husstander. Det 

forventes at det nye avfallsregimet kan komme i gang i 2022.  
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Ambiøst investeringsbudsjett 

Det er et ambisiøst investeringsbudsjett som rådmannen legger fram. Som regel tenker en da 

på kroner og øre. Men investeringer koster også store personelle ressurser til planlegging og 

oppfølging. Kommunestyret har vedtatt en grense for justert lånegjeld på 45 prosent av 

driftsinntektene. Det vedtatte måltallet holdes i økonomiplanperioden på grunn av utstrakt 

bruk av ubundet investeringsfond og disposisjonsfond. Karmøy kan da glede seg over flere 

gode år som har gitt det mange omtaler som «penger på bok». Med dagens investeringstakt 

reduseres fondsreservene vesentlig i perioden.  

 

40 millioner til byutvikling 

I forlengelsen av det planarbeidet som har foregått i kommunens tre byer – Skudeneshavn, 

Åkrehamn og Kopervik – gjennom flere år, er det nå tid for mer konkrete prosjekter og 

investeringer.  

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. I økonomiplanen er det satt av 40 millioner 

kroner som er tenkt brukt fra 2020 til 2023. Det er lett å se at mye av de framtidige 

investeringene vil måtte skje i form av privat eiendomsutvikling.  

Byutvikling er komplekse prosesser.  Funksjonelle bysamfunn vil imidlertid gi effekter på 

mange områder – fra omdømme og besøksattraktivitet til arena for næringsutvikling, 

beboelse, rekreasjon og kulturelle opplevelser. 

 

Rekkefølge på skoleinvesteringer 

Det er mange som venter på «sin» skole og behovet for nye bygg og oppgraderinger kan 

synes akutt. Likevel krever både kommunens økonomi og kapasiteten til å planlegge og 

følge opp at prosjektene legges etter hverandre.  

I 2020 avsluttes oppgraderingen av Vormedal skole til 150 millioner kroner. Da stikkes 

spaden i jorda for en ny skole som skal erstattet Eide og Stokkastrand på Stangeland. Den er 

kostnadsberegnet til 416 millioner (inklusiv idrettshall) og skal stå ferdig to år etter.  

Neste skole ut i rådmannens budsjettforslag, er Veavågen som forventes å være ferdig i 2024 

til en pris på 303 millioner kroner.  

Forutsatt at utviklingen av boligområder på Eikje-Skre, må det bygges ny skole for Kolnes 

skolekrets med plass til 500 elever. Til skolen er det også tenkt bygget en flerbrukshall, alt 

sammen for 362 millioner kroner. Foreløpig er tanken at skolen står klar i 2030.  
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Åkra skole er planlagt ferdigstilt helt i slutten av tiårsperioden, med en prislapp foreløpig 

beregnet til 264 millioner kroner.  

I økonomiplanen ligger det også inne midler til idrettshaller på Åkra (ferdig i 2020), 

Vormedal (2021) og Stangeland (2022). 

 

Nytt sykehjem 

Nytt sykehjem i Skudenes påbegynnes 2020 og sluttføres i 2022. Her blir det 40 heldøgns 

omsorgsplasser fordelt på omsorgsboliger og sykehjemsavdeling. Resten av de 100 heldøgns 

omsorgsplassene som er planlagt de nærmeste 10 år vil komme i tilknytning til 

seniorlandsbyen på Spanne.  

For å kunne bytte ut gamle sykesignalanlegg i kommunens institusjoner, skal det brukes 14 

millioner kroner til passientsikringsanlegg i 2020.  

 

Nytt mottakssenter for rus- og psykisk helsetjeneste 

For anslagsvis 72 millioner kroner skal Karmøy i 2025 få et nytt senter for mottak og 

oppfølging av personer med rusproblemer og/eller psykiske utfordringer (MO-senter). MO 

(mottak og oppfølging), RPH (rask psykisk helsehjelp) og ROP (rus og psykiatri) disponerer i 

dag frem lokaler spredt fra Åkra til Avaldsnes. Flere av lokalene er for små og tilfredsstiller 

ikke behova. Ingen av dem er bygget for det formålet de brukes til. Dessuten vil 

virksomhetene få store økonomiske og organisatoriske fordeler av å samlokaliseres – så som 

stort og sterkt fagmiljø, sambruk av arealer som øker belegg på spesialrom.  

Siden det ikke er tatt endelig stilling til om en skal bygge nytt eller ombygge eksisterende 

lokaler, er det økonomiske estimatet usikkert.  

 

Vann, avløp og renovasjon 

Det skal i løpet av de nærmeste ti åra investeres totalt opp mot 2,8 milliarder kroner i vann, 

avløp og renovasjon i Karmøy. Det er viktig både for helse og miljø. For alle er rent vann en 

forutsetning for et godt liv. Men like viktig er det at kloakk og avfall tas vare på en måte som 

ikke ødelegger miljøet. 

Blant annet skal et nytt renseanlegg for Kopervik bygges i perioden 2023-2026 til en kostnat  

på om lag 200 millioner kroner. 

I dag er det slik at et langvarig strømutfall ville ramme leveransen av drikkevann: Siden en 

er avhengig av pumper til å forsyne høydebassengene med vann, ville forbrukerne ville 

måtte greie seg med det som allerede var transportert opp. Det vil i de fleste tilfeller si et 

forbruk på noen timer.  
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Neste år vil dette endre seg etter at en for 17 millioner kroner får et reservestrømsaggregat 

som gjør det mulig å drive som vanlig, selv om den ordinære strømforsyningen opphører.  

 

Kirkegårder utvides 

Det er ikke slik at en gravplass blir anlagt for å dekke behovet en gang for alle. Det er snarere 

behov for flere millioner kroner hvert år til å utvide kirkegårder. Gravplassene ved Falnes, 

Torvastad og Norheim ligger inne med nødvendige utvidelser. Når det gjelder Åkra og 

Veavågen forutsettes det at man ser på en løsning med felles ny gravplass lengre ut i 

perioden. Videre skal det vurderes om gravplasser for Kopervik/Stangeland skal sees i 

sammenheng med Avaldsnes fra ca 2029. 
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Nytt sykehjem i Skudenes i 2023  

Neste år fortsetter planleggingen for fullt av nytt heldøgns omsorgstilbud i Skudeneshavn. 

Det skal stå klart ved årsskiftet 2022/2023 og inneholde 40 plasser fordelt på sykehjem og 

omsorgsboliger. Av 100 heldøgns omsorgsplasser som er planlagt de nærmeste ti åra, vil 

Skudenes legge beslag på 40. 32 av disse vil være institusjonsplasser (sykehjem). I tillegg til 8 

heldøgns omsorgsboliger vil det også bli et dagtilbud for minst 18 personer, alt sammen på 

tomta der den gamle bu- og behandlingsheimen ble revet. Hele anlegget antas å koste 88 

millioner kroner – når støtte på nesten 68 millioner er trukket fra.  

De øvrige 60 plassene vil komme i tilknytning til seniorlandsbyen på Spanne og forventes 

ferdig i 2027. 

Rådmannen ønsker også å øke antall dobbeltrom på Norheim bu- og behandlingsheim for å 

redusere antall overliggerdøgn på sykehuset. Til å drifte dette er det satt av 5,7 millioner 

kroner i året. Det vil gi rom for 8 nye plasser.  

I budsjettet legges det opp til økte rammer for transporttjenester (1,6 million), brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA – 15,4 millioner) og hjemmetjenester (13,5 millioner). Det vil 

likevel ikke være nok til å dekke opp det merforbruket en ser ut til å få i sektoren i 

inneværende år. Det er forsøkt å ta hensyn til økt aktivitet også i 2020, men kommunen er 

avhengig av å få effekt av iversksatte tiltak for å finansiere denne økningen.  

 

 

Skatteoppkrever overføres til staten 

Som følge av forslaget til statsbudsjettet, regner rådmannen med at ordningen med 

kommunal skatteoppkrever (kemner) nå er over. Siden regjeringa har flertall på Stortinget, 

antas det et omleggingen vil bli vedtatt.  

 Det vil for et helt år føre til 8,5 millioner kroner mindre i overføringer fra staten, mens 

forbruket i Karmøy bare er på 5,3 millioner. Det innebærer altså at kommunens økonomi 

forverres med 3 millioner kroner på grunn av ordningen.  

Endringen vil ikke bare ha budsjettmessige virkninger. Det kan føre til at ansatte blir 

overtallige. Kommunen forsøker å «snu hver stein» for å ivareta alle medarbeiderne.  

 

 

  



 Budsjettartikler fra Karmøy kommune for 2020  - side 9 
 

Rådmannens prosjektpott 

I 2015 etablerte kommunestyret «rådmannens budsjettpott» for å finansiere prosjekter som 

skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. Dette er altså «fødselshjelp» til tiltak som 

har en tydelig målsetting om å oppnå driftsforbedringer og effektiviseringer.  

Potten er på 2,5 millioner kroner, og i 2020 skal det brukes 761.000 kroner. Pengene er 

planlagt brukt på  

 prosjektledere som sikrer implementering av velferdsteknologi (endrede 

arbeidsprosesser i omsorgssektoren),  

 utvikling av analyse- og styringsverktøyet GAT som blant annet brukes til 

personalplanlegging  

 utnyttelse av det barnehage- og skoleadministrative systemet VismaFlyt.  

 

 

Mer overlapp ved nyansettelser 

For å unngå at verdifull kompetanse går tapt når ansatte skal byttes ut (for eksempel ved 

pensjonering), foreslås det en pott på 1,1 millioner kroner til såkalt kompetanseoverføring. 

Det er penger som skal forebygge at sentrale leder- og fagstillinger blir stående vakante på 

grunn av treghet i ansettelsesprosessen. Ofte  kan stillinger bli stående vakante i månedsvis 

på grunn av oppsigelsestid og rekrutteringsprosesser som tar tid. Dessuten vil nye ansatte 

kunne gå glipp av historisk organisasjonsutvikling og –kultur dersom de ikke får tid 

sammen med forgjengere. Dette er imidlertid en ordning som kun vil bli brukt ved nøye 

utvalgte stillinger. 

 

 

Økt juridisk kompetanse 

I budsjettet er det lagt opp til økning i kommunens samlede juridiske kapasitet.  I 

rådmannens stab skal det opprettes en ny juriststilling som skal bidra til arbeid inn mot 

grensesnittet administrasjon og politikk. Denne stillingen tillegges også oppgaver i 

tilknytning til Karmøys salg av beredskapstjenester til Bokn kommune. Dessuten trenger 

staben ytterligere en jurist. Det er også behov for en styrking av kommunens juridiske 

avdeling gjennom samarbeid med Tysvær, Vindafjord, Suldal og Sauda.  
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Kommunen får kommunikasjonsavdeling 

Fra nyttår slås blant annet servicetorget og arkivet sammen med noen andre funksjoner for å 

etablere en egen kommunikasjonsavdeling. Ny sjef for avdelingen er allerede ansatt.  

Karmøy ønsker å være en «proaktiv, åpen og moderne» kommune. I den nye 

kommunikasjonsavdelingen samles medarbeidere innen informasjonsarbeid, beredskap, 

arkiv, digitalisering, HMS/forbedring og servicetorg. Målet er god dialog og samhandling 

både internt i organisasjonen og med innbyggere, næringsliv og frivillige.  

 

 

Vil spare mer strøm 

Siden 2012 har Karmøy redusert sitt energiforbruk i skolebygg med omlag 1,5 GWh årlig 

gjennom oppgradering av bygg og bedret drift. Opplæring og holdningsskapende arbeid må 

til for at ikke økende areal i kommunale bygg skal føre til økt energiforburk.  

Men det er også viktig å avhende kommunale bygge som en ikke lenger har bruk for. Det vil 

i tillegg til energisparing også bidra til redusert behov for vedlikehold.  

Karmøy kommune vil anskaffe et energioppfølgningssystem i Karmøy kommune. Et slikt 

system innhenter forbruksdata fra hvert av kommunens formålsbygg, og gir kommunen 

muligheten til å få en bedre oversikt over energiforbruket i hvert enkelt bygg. Målet er å 

sørge for at en ikke bruker mer energi enn nødvendig og således også å redusere 

energikostnadene.  

I 2020 skal enegeriforbruket ned med 600.000 kWt.  
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Lavere etterspørsel etter barnehager 

Som følge av lavere antall barn i barnehagene og forventning om fortsatt nedgang i 

aldersgruppa i de nærmeste åra, reduseres rammen til  barnehager med 7 millioner kroner i 

forhold til 2019.  

Fra 2017 til 2018 gikk antall innbyggere under 5 år ned med 92 personer. Størst nedgang 

blant de yngste, fordi fødselstallene går ned – fra 520 som snitt i 2010-2016 til 460 barn i 2017. 

Prognosen for 2020 tilsier en reduksjon i antall barn i barnehagene på ca 70. Det fører til at en 

må kutte 6,3 stillinger i de kommunale barnehagene.  Driftstilskudd til private barnehager 

reduseres også med 2,2 millioner kroner. Dette kan føre til en overkapasitet i 

barnehagesektoren generelt. 

Samtidig foreslås det å redusere det spesialpedagogiske tilbud til barnehagebarn tilsvarende 

3 årsverk. 

Karmøy har i dag 31 barnehager med 2257 barn, fordelt på 8 kommunale og 23 private. Fra 

2019 er maksprisen i barnehager 3.040 kroner, med muligheter for gratis kjernetid til 2-5-

åringer fra familier med lav inntekt.  

 

  

Historiesentere på Avaldsnes fornyer seg 

Norvegen Historiesenter er ikke oppdatert på de siste åras funn, og deler av utstillingen har 

stått uendret siden oppstarten i 2005. Rådmannen mener derfor at det nå er på tide å fornye 

hele utstillingen. Det innebærer at norsk historie skal fortelles med dagens digitale og 

virtuelle muligheter. Sentralt i utstillingen vil nye funn og ny forskning av Avaldsnes som 

kirke og kongemaktsenter gjennom mange hundreår stå. Foreløpig er kostnader til en slik 

oppgradering beregnet til 10 millioner kroner fordelt på 2022 og 2023, men det understrekes 

at dette er et usikkert estimat.  

Men også utenfor historiesenteret vil det også skje store ting. Allerede før årsskiftet ventes 

det at kommunen har overtatt driftsbygningen på Avaldsnes. Der vil en muligens etablere et 

regionalt kystpilegrimssenter, men det vil også bli plass til verksted, lager for leirskolen og 

kanskje også utstillingslokaler for historiesenteret.  

Kommunen har startet arbeidet med ny reguleringsplan som også omfatter 

parkeringsforhold, middelalderpart, middelalderruinen og annen infrastruktur. Det er satt 

av 22 millioner kroner til formålet, fordelt på 2021 og 2022. 
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Støtten til Møteplassen reduseres 

Rådmannen foreslår i sitt budsjett å redusere tilskuddet til en rekke ikke lovpålagte 

oppgaver og tiltak. Det gjelder eksempelvis Møteplassen som er et hjelpetilbud til eldre 

ungdom som sliter, som foreslås redusert med 750.000 kroner. På helseområdet foreslås det å 

ta bort støtte til Amathea, Kirkens SOS og andre tilskudd til frivillige lag og organisasjoner. 

Dessuten skal ett årsverk tas bort fra tilbudet om «friskliv og mestring».  

På omsorgsfeltet foreslås det innsparinger blant annet ved at kreftkoordinatorstillingen 

kuttes. Hukommelsesteam er ikke en lovpålagt oppgave. På grunn av kommunens 

økonomiske situasjon legges denne funksjonen ned. Oppgavene ivaretas av andre tjenester. 

Lokalmiljøgrupper får i budsjettet sitt tilskudd redusert med 100.000 kroner.  

Som følge av reduserte tilskudd vil også enhet for rus og psykisk helse redusere sin 

bemanning med 685.000 kroner. I tråd med vedtak i kommunestyret, reduseres 

fysioterapitilbudet i institusjon ved at en stilling tas ut av budsjettet. Sammenslåing av 

helsestasjonene i Skudenes og Åkra skal gi en innsparing på 381.000.  

 

 

 

 

Økte gebyrer og egenandeler 

I forslaget til budsjett er gebyrer innenefor byggesak, private planer og oppmåling økt med 

20-25 prosent. Det er for på sikt å gjøre disse tjenestene selvfinansierte. Det betyr at brukerne 

som i dag betaler 70 prosent i framtida må regne med å ta hele kostnaden (selvkost). I første 

omgang mellomlander en på anslagsvis 85 prosent. Samtidig bidrar dette til harmonisering 

med Tysvær og Haugesund. 

Også på tjenesteområdet vann, avløp og renovasjon (VAR) må en i åra som kommer regne 

med vesentlige påplusninger på gebyrene. Dette er fra før et selvkostområde, og med store 

behov for investeringer følger økte kostnader. Neste år er det lagt opp til en moderat økning 

av VAR-avgiftene på 2 prosent for vann og 4,6 prosent for avløp. Men allerede påfølgende år 

går avgiftene opp 8 prosent på begge kategoriene. For renovasjon økes prisene med 3 

prosent – alt sammen i tillegg til generell prisstigning.  
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Strøm og husleie skaper problemer for flere 

Økte problemer med å takle økte strøm- og husleiekostnader, fører til at flere må ha hjelp av 

Nav. Det fører igjen til at kommunen må øke rammene for sosialhjelp, i budsjettet vurdert til 

3.5 millioner kroner. At barnetrygd ikke lenger skal betraktes som inntekt, øker også 

sosialhjelpsutgiftene, anslått til 2,7 millioner kroner.  

 

 

Vil bli smart og bærekraftig 

Karmøy er en av 15 kommuner som sammen med 16 FN-organisasjoner ønsker å bli smarte 

og bærekraftige lokalsamfunn. Utgangspunktet er FNs 17 bærekraftmål og prinsipper for 

«smarte byer». Kommunene skal her sette innbyggerne i sentrum, tenke helhetlig, prioritere 

klima og miljø, vektlegge inkludering og samskaping, satse på neste generasjons næringsliv, 

dele og ta i bruk åpne data og satse på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon. Det 

hele skal starte lokalt, mens en tenker globalt.  

Pilotprosjektet skal gi kommunene et kunnskapsgrunnlag til å orientere seg om egen 

utviklingsretning i forhold til bærekraftmålene, men også et sammenligningsgrunnlag opp 

mot andre kommuner. Det blant annet viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget 

for samfunns- og arealplanleggingen. 

Bærekraft blir med andre ord et viktig stikkord når Karmøy kommune neste år starter 

arbeidet med en ny kommuneplan.  

 

 

Beredskapssenter på Raglamyr 

Går det slik rådmannen nå håper, vil Sveio, Tysvær, Bokn og Karmøy få ny felles legevakt på 

Raglamyr i 2024. Forventningen er at et felles beredskapssenter også kan huse ambulanser 

for Helse Fonna og hovedbrannstasjon for det interkommunal Haugaland brann og redning 

(som også omfatter kommunene Etne, Suldal, Utsira og Vindafjord).  

Et slikt senter har vært under planlegging lenge, men etter at Haugesund trakk seg fra 

brannsamarbeidet, måtte nye framdriftsplan utarbeides. Totalt er senteret i øyeblikket 

kostnadsberegnet til drøyt 200 millioner, men det er stadig stor usikkerhet med hvor 

omfattende dette skal bli og hva det vil koste.  

Neste år er tanken også å starte planleggingen av en ny brannstasjon i Veavågen som skal 

erstatte brannsatsjonene på Åkra og i Kopervik. Meningen er at dette skal bli en 

døgnbemannet brannsatsjon. Den er planlagt ferdig til 2023, men også her er mye usikkert. 


