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Budsjettvedtak 
 
Forslag til budsjettvedtak. 

 
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2020-2023. 

  
2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering (vedlagt). 

  
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 

"Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og 
utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per 
tjenesteområde. 
  

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2020. 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. 
  

5. 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. 
  

6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. 
Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 
  

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2020: Eiendomsskatteloven § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen.  

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – 
installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og 
regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én 
syvendedel hvert år fra og med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med 
to syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 
19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eigedomsskattelova. 

Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille. 

Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 13. 

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 
2,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a). 

Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 825 000, Jfr. 
Eiendomsskatteloven § 11. 

Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25. 
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For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1. 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt 
skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 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». 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «Bygning som har historisk verde». 
Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven. 

8. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder 
når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen. 
  

9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2020, som følger av kommunestyrets forslag til 
investeringsbudsjett: 
  Til finansiering av generelle investeringer: 218 496 000 kr 
  Til finansiering av VAR-investeringer: 266 393 000 kr 
  Til finansiering av startlån til videre utlån: 50 000 000 kr 
  Sum låneopptak: 534 889 000 kroner. 
 
Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld 
(refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 
256,7 og 103,0 mill. kroner i 2020, 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. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets 
disposisjonspost, kr 900 000, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 
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17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for 
bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder. 
  

18. 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 2019. Saldo per 31.12.2018 var 65,3 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 31.12.2018 garanterte Karmøy 
kommune for 520,6 mill. kroner til Karmsund Interkommunale havnevesen. Endringer i 
lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 
  

6. I forbindelse med den nye kommuneloven er det foreslått nye forskrifter knyttet til 
kommunale garantier. Når disse er vedtatt, vil det rådmannen legge frem egen sak om 
retningslinjer for kommunale garantier, trolig primo 2020. 
  

19. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende 
økonomireglement investeringer. 
   

1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av 
kommunale bygg. 
  

2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. 
  

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 
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hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i 
regnskapsmessig forstand. 

20. Dagens ordning med inntil én uke ekstra fri for ansatte fra 62 år og oppover – knyttet mot 
stillingsstørrelse – avvikles fra 17.12.2019. 

21. Det settes i gang en utredning av skolestrukturen og skolegrenser i løpet av 2020, for å kartlegge 
muligheter for å effektivisere driften ytterligere. 

22. Hukommelsesteam er ikke en lovpålagt oppgave. På grunn av kommunens økonomiske situasjon 
legges denne funksjonen ned. Oppgavene ivaretas av andre tjenester. 

23. For å ta ut økonomiske gevinster av velferdsteknologi vil vedtak om hjemmetjenester, der det er 
mulig, bli gjennomført ved hjelp av velferdsteknologi. Blant annet ved hjelp av digitalt nattilsyn, 
GPS-sporing og medisindispensere. Innbyggerne i Karmøy vil bli gjort oppmerksom på hva som 
kan forventes av tjenestenivå med tydelig informasjon. 

24. Det igangsettes en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor kapasitet, brukerbehov, 
kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger legges fram for kommunestyret 
innen første halvår 2020. 

25. Ettervern for unge 18-23 år reduseres. Tiltakene er ikke lovpålagte og reduseres ved at det ikke 
tilbys ettervern til unge voksne etter fylte 20 år dersom dette er forsvarlig. 

 

Gebyrutvikling 

 

Gebyrvedtak 2020 (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 3,1 % fra 1. august 2020. 
  

3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,1 % fra 1. august 2020. 
Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon 
innenfor vedtatte budsjettrammer. 
  

4. Prisene på billetter i Karmøyhallen økes med 5 kroner per enkeltbillett, og 50 kroner for 
klippekort på 10 klipp. 
  

5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for 
biblioteket. 
  

6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2020 til: 
  287 kroner per time (ved inntekt under 2 G) 
  445 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G) 
  458 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G 
  548 kroner per time (ved inntekt over 5 G) 
  

7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2020 til: 
  1385 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 
  2771 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 
  3768 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 
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  4655 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) 
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. 
  

8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2020 til: 
  266 kroner (ved inntekt under 3 G) 
  366 kroner (ved inntekt over 3 G) 
  Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 461. 
  

9. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2019: 
  Full kost: 2987 kroner per måned 
  Kun middager: 1705 kroner per måned 
  Husholdningsartikler: 198 kroner per måned 
  Vask og leie av tøy: 286 kroner per måned 
  Matservering dagtilbud/institusjon: 81 kroner 
  

10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til 
maksimalnivå. 
  

11. Egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler settes til 
   tilkjøring, montering og henting                         309 kr 
   egenandel per utlån 3 mnd                               309 kr 
   egenandel per utlån 6 mnd                               619 kr 
  

12. Vannavgiftene settes slik (eksl. mva). 
   Abonnementsgebyr                                                                  1609 kr 
   Enhetspris per m3                                                                     5,78 kr 
   Leie av vannmålere økes med ca 5,0 %, se gebyrregualtiv. 
  

13. Kloakkavgiftene settes slik (eksl. mva): 
  Abonnementsgebyr                                                                   2300 kr 
  Enhetspris per m3                                                                    11,02 kr 
  

14. Renovasjonsavgiften settes slik (eksl. mva) 
   Årsgebyr boligenheter                                                               2395 kr 
   Årsgebyr hytter (26 tømminger)                                                 1198 kr 
   Fradrag for godkjent hjemmekompostering                                 290 kr 
  
   Papir 240 liter næring                                                                1174 kr 
   Papir 660 liter næring                                                                3229 kr 
   Rest 180 liter næring                                                                 2838 kr 
   Rest 660 liter næring                                                               10387 kr 
                     

15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6300 kroner for vann og 7700 kroner for 
avløp. 
  

16. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. 
  

17. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt. 
 Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 
 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller. 
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18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 600 eksl. mva. 
  

19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 600 eksl. mva. 
  

20. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt: 
  Tilsyn gass             kr 292 
  Tilsyn ovn               kr 292 
  Feiing hvert år        kr 373 
  Feiing hvert 2. år    kr 187 
  Feiing hvert 3. år    kr 124 
  Feiing hvert 4. år    kr 93 
  Feiing hvert 5. år    kr 73 
  Feiing hvert 6. år    kr 62 
  

21. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal 
forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, 
landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg. 
  

22. Det innføres gebyr på behandling og oppfølging av gravesøknader fra 1. januar 2020, på kr 3200. 
  

23. Det innføres leiekostnad for kommersielle aktørers bruk av kommunale arealer. Nytt kommunalt 
utleiereglement legges frem for egen sak til kommunestyret. 
  

24. Med virkning fra 1.7.2020: 
   

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. 
  

25. Festeavgiften for graver settes til kr. 195 per grav per år. 
  

26. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter 
selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller. 
  

27. 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 1545 
 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1030 
 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2575 

  
o Bosatte i andre kommuner:  

 Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1030 
 Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2575 
 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2060 
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 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3600 
 
* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler 
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1A Bevilgningsoversikt - drift 

 
Beløp i 1000       
 Regnskap  2018 Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan  
2020 

Øk.plan  
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Rammetilskudd -1 113 429 -1 165 900 -1 206 800 -1 221 200 -1 227 900 -1 229 300 
Inntekts- og formuesskatt -1 089 363 -1 084 500 -1 145 200 -1 142 100 -1 139 100 -1 137 400 
Eiendomsskatt -132 946 -134 800 -138 100 -134 900 -130 100 -125 400 
Andre generelle 
driftsinntekter 

-66 137 -55 000 -43 371 -36 230 -31 483 -29 905 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-2 401 875 -2 440 200 -2 533 471 -2 534 430 -2 528 583 -2 522 005 

       

Sum generelle midler 
bevilget til drift 

2 245 315 2 334 633 2 436 572 2 423 949 2 398 565 2 375 110 

       
Avskrivinger 100 542 105 426 97 624 97 624 97 624 97 624 
       

Sum netto driftsutgifter 2 345 857 2 440 059 2 534 196 2 521 573 2 496 189 2 472 734 

Brutto driftsresultat -56 018 -141 725 -12 857 -32 394 -49 271 

       
Renteinntekter -17 240 -12 200 -15 900 -15 900 -16 200 -16 700 
Utbytter -44 426 -51 000 -70 300 -70 300 -70 300 -70 300 
Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

1 959 -17 300 -21 700 -22 600 -23 400 -24 300 

Renteutgifter 41 332 47 500 52 440 61 030 68 150 72 830 
Avdrag på lån 101 555 87 780 89 500 103 000 113 800 124 100 

Netto finansutgifter 83 180 54 780 34 040 55 230 72 050 85 630 

       
Motpost avskrivninger -100 542 -105 426 -97 624 -97 624 -97 624 -97 624 
       

Netto driftsresultat  -73 380 -50 787 -62 859 -55 251 -57 968 -61 265 

       
Overføring til investering 33 693 52 712 56 000 56 500 57 000 57 500 
Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne driftsfond 

8 267 -1 925 6 859 -1 249 968 3 765 

Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjonsfond 

3 039 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

44 999 50 787 62 859 55 251 57 968 61 265 

       

Fremført til inndekning i 
senere år (merforbruk) 

-28 380 0 0 0 0 0 
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1B Bevilgninger - drift 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Administrasjon 139 728 151 266 177 765 176 622 174 880 175 354 
Barnehage 358 551 370 562 368 684 347 579 332 179 323 879 
Skole 606 860 645 394 651 658 652 920 644 538 628 163 
Kultur 49 764 53 110 52 608 52 603 52 603 52 603 
Idrett 22 285 21 707 20 753 20 308 24 658 20 671 
Livssyn 26 989 27 956 28 419 28 219 28 119 28 019 
Helse 99 059 109 656 110 951 110 463 110 463 110 463 
Omsorg 795 694 802 605 898 334 920 009 934 408 954 872 
Sosial 116 291 111 311 115 386 111 580 109 540 109 449 
Barnevern 97 234 94 405 96 470 95 768 95 365 95 065 
Forvaltning 11 093 13 246 14 305 12 625 12 625 12 625 
Nærmiljø 27 616 29 440 27 328 27 582 27 973 27 773 
Bolig 439 -2 392 3 401 3 401 3 401 2 681 
Næring 9 392 13 197 11 654 11 654 11 556 11 556 
Samferdsel 33 536 33 310 29 355 29 374 29 317 29 317 
Brann og 
ulykkesvern 

42 540 42 626 48 116 47 631 47 151 46 676 

VAR -24 683 -25 031 -25 690 -40 544 -55 460 -66 508 
Økonomi -60 272 -54 233 -88 441 -87 469 -86 158 -86 158 

Sum 
bevilgninger 
drift, netto 

2 352 117 2 438 134 2 541 055 2 520 324 2 497 157 2 476 499 

       
Herav:       
Avskrivinger 100 542 105 426 97 624 97 624 97 624 97 624 
Netto rente 0 0 0 0 0 0 
Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

9 170 -1 925 6 859 -1 249 968 3 765 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

-2 910 0 0 0 0 0 

Korrigert sum 
bevilgninger 
drift, netto 

2 245 315 2 334 633 2 436 572 2 423 949 2 398 565 2 375 110 
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2A Økonomisk oversikt - investering 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

449 745 673 870 687 218 600 761 583 151 570 655 

Tilskudd til andres 
investeringer 

11 747 23 349 2 000 2 000 3 000 7 500 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

101 651 8 500 9 000 8 000 8 000 8 000 

Utlån av egne midler 118 571 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Avdrag på lån 15 204 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Sum 
investeringsutgifter 

696 918 765 719 763 218 675 761 659 151 651 155 

       
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-45 858 -97 949 -71 682 -63 994 -70 645 -75 030 

Tilskudd fra andre -229 661 -200 -11 011 -26 627 -30 073 -83 263 
Salg av varige 
driftsmidler 

-32 447 -34 500 -34 500 -38 800 -14 500 -3 000 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

-197 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

-174 814 -20 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Bruk av lån -212 193 -440 377 -534 889 -416 480 -432 294 -407 762 

Sum 
investeringsinntekter 

-695 171 -593 026 -667 082 -560 901 -562 512 -584 055 

       
Overføring fra drift -33 693 -52 712 -56 000 -56 500 -57 000 -57 500 
Netto avsetninger til 
eller bruk av bundne 
investeringsfond 

830 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til 
eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

31 115 -119 981 -40 136 -58 360 -39 639 -9 600 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-1 748 -172 693 -96 136 -114 860 -96 639 -67 100 

       

Fremført til 
inndekning i senere 
år (udekket) 

0 0 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt - investering 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Administrasjon        
Kjøp av eiendom 0 0 5 000 0 0 0 5 000 
Ikt-investeringer 
(årsbevilgning) 

4 298 9 784 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Energikartlegging 0 1 700 2 000 0 0 0 2 000 
Reservestrøm 0 0 1 500 0 0 0 1 500 

Sum Administrasjon 4 298 11 484 14 500 6 000 6 000 6 000 32 500 

        
Barnehage        
Vormedal barnehage - UU og 
oppgradering uteareal 

0 0 0 800 0 0 800 

Kolnes barnehage - UU og 
oppgradering uteareal 

0 0 0 0 -600 600 0 

Sted ikke angitt 0 0 0 0 600 0 600 
Skudenes barnehage - 
vann/avløpskrav 

0 500 500 0 0 0 500 

Avaldsnes barnehage - 
ombygging/tilbygg 

338 2 488 0 0 0 0 0 

Sum Barnehage 338 4 988 500 800 0 600 1 900 

        
Skole        
Sted ikke angitt 0 0 600 0 1 200 0 1 800 
Uu og oppgrad. uteareal 
kopervik skole 

1 427 0 0 0 0 0 0 

Stangeland skole 2 803 147 863 131 000 134 600 60 097 0 325 697 
Vormedal ungdomsskole - 
rehab/påbygg 

46 754 50 000 29 000 0 0 0 29 000 

Teknologitette klasserom 7 261 4 000 0 0 0 0 0 
Åkra skole - uu og 
oppgradering uteareal 

793 500 0 0 0 0 0 

Veavågen skole - utvidelse 0 0 0 13 000 27 000 174 000 214 000 

Sum Skole 59 038 202 363 160 600 147 600 88 297 174 000 570 497 

        
Kultur        
Historiske Avaldsnes - ny 
utstilling 

0 0 0 0 5 000 5 000 10 000 

Karmøy kulturhus 
kontor/rehab kulturskole 

529 0 0 0 0 0 0 

Ubemannede åpningstider 
bibliotek 

578 0 0 0 0 0 0 

Sum Kultur 1 107 0 0 0 5 000 5 000 10 000 

        
Idrett        
Kjøp av biler og maskiner, 
eiendom 

0 0 0 0 1 500 0 1 500 

Stangeland skole 1 046 25 800 15 000 15 400 6 380 0 36 780 
Lagerlokaler åkrehamn 19 1 350 556 0 0 0 556 
Ny idrettshall vormedal 886 30 000 35 614 7 000 0 0 42 614 

Sum Idrett 1 951 57 150 51 170 22 400 7 880 0 81 450 

        
Livssyn        
Torvastad kirke - bårehus 
m/fasiliteter 

3 887 0 0 0 0 0 0 

Sum Livssyn 3 887 0 0 0 0 0 0 
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Helse        
Interkommunal legevakt 277 1 000 59 0 9 800 17 000 26 859 
Digitalisering / 
pasientsikringsanlegg 

2 576 8 000 0 0 0 0 0 

Sum Helse 2 853 9 000 59 0 9 800 17 000 26 859 

        
Omsorg        
Kjøp av biler og maskiner, 
eiendom 

0 0 250 0 0 0 250 

Nytt MO senter 0 0 0 0 500 2 500 3 000 
Vea sykehjem - byggetrinn 2 88 170 66 66 66 0 0 132 
Nye Skudenes bu- og 
behandling 

0 0 14 000 56 800 50 800 0 121 600 

Digitalisering / 
pasientsikringsanlegg 

0 0 14 504 0 0 0 14 504 

Sum Omsorg 88 170 16 066 28 820 56 866 51 300 2 500 139 486 

        
Sosial        
Nytt MO senter 0 0 0 0 500 2 500 3 000 

Sum Sosial 0 0 0 0 500 2 500 3 000 

        
Forvaltning        
Oppmålingsmateriell 
(årsbevilgning) 

561 250 0 250 0 250 500 

Sum Forvaltning 561 250 0 250 0 250 500 

        
Nærmiljø        
Historiske avaldsnes - 
driftsbygning og p 

0 0 0 10 000 12 250 0 22 250 

Turveier vea 69 2 500 2 931 0 0 0 2 931 
Turveier almannamyr 0 1 850 2 400 0 0 0 2 400 
Lysløype åkra 0 0 0 0 2 000 2 000 4 000 
Universell utformet sti 
bukkøy 

102 0 0 1 748 0 0 1 748 

Park lekeplass åkra etappe 2 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
Byutvikling (planprosjekt) 0 700 3 200 18 500 13 500 4 300 39 500 

Sum Nærmiljø 172 8 150 9 531 30 248 27 750 6 300 73 829 

        
Bolig        
Boliger tilpasset 
vanskeligstilte 2018-20 

223 12 150 4 850 9 500 8 000 2 885 25 235 

Oppgradering kommunale 
boliger (årsbevilg 

2 354 6 332 0 0 0 0 0 

Ferkingstad bf 130 2 874 2 044 1 200 0 0 3 244 
Stemmemyr bf - etappe 3 268 2 984 3 000 0 0 0 3 000 
Sandbakkene/solhaugvegen 
bf 

0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 

Planl.midl.langtidspl. 
omsorgstun mv fast 

89 0 48 823 0 0 0 48 823 

Omsorgsboliger for 
videresalg 

0 5 000 16 500 3 000 0 0 19 500 

Tøkjemyr omsorgsboliger vea 125 0 0 0 0 0 0 
Sanering solheimsbrakkene 86 0 0 0 0 0 0 
Amlandsfeltet bf 130 1 500 1 000 0 0 0 1 000 
Nye Skudenes bu- og 
behandling 

250 9 200 3 500 14 200 12 700 0 30 400 

Sum Bolig 3 656 42 040 81 717 27 900 20 700 2 885 133 202 

        
Næring        
Brannstasjon Veavågen 0 0 5 000 10 000 41 500 29 500 86 000 
Stølsmyr - raglamyr sør if 55 0 3 895 0 0 0 3 895 
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Storamyr if etappe 2 100 1 493 2 793 0 0 0 2 793 
Interkommunal legevakt 0 0 60 0 33 000 58 000 91 060 
Husøy if, tilrettelegging til 
flere tomte 

1 173 1 000 0 0 0 0 0 

Sum Næring 1 327 2 493 11 748 10 000 74 500 87 500 183 748 

        
Samferdsel        
Sted ikke angitt 0 0 0 0 25 000 25 000 50 000 
Nyanlegg vei og gatelys 
(årsbevilgning) 

1 490 1 000 1 000 1 000 0 0 2 000 

Trafikksikkerhetsplan 2018-
2021 (planpros 

4 533 11 433 15 509 4 907 0 0 20 416 

Vedlikeholdsmaskiner 
(årsbevilgning) 

1 584 5 000 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

Ny sopebil 0 0 4 250 0 0 0 4 250 
Tostemveg 344 2 000 2 710 1 000 0 0 3 710 
Hovedplan vei (planprosjekt) 3 985 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 18 000 
Gang og sykkelvei, 
eidsbakkane - stølen 

0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Lagerlokaler åkrehamn 19 1 350 556 0 0 0 556 
Infrastruktur/utvikling kolnes 0 5 000 0 4 000 20 000 5 000 29 000 
Kveitevika kai 72 0 0 0 0 0 0 
Overdragelse av anlegg fra 
andre 

0 0 2 543 2 390 1 824 1 620 8 377 

Sum Samferdsel 12 026 30 783 35 068 20 797 55 324 40 120 151 309 

        
Brann og ulykkesvern        
Skudeneshavn brannstasjon - 
ombygging/tilbygg 

0 0 8 200 0 0 0 8 200 

Sum Brann og ulykkesvern 0 0 8 200 0 0 0 8 200 

        
VAR        
Rensing av sigevann fra 
deponi 

0 0 5 000 7 500 -2 500 -10 000 0 

Nye avfallsdunker 0 0 1 000 24 500 0 0 25 500 
Elektriske renovasjonsbiler-
tilbringerbil-ladefasiliteter 

0 0 12 550 12 550 0 0 25 100 

Vann og avløpsutbygging 
Kolnes 

0 0 0 -22 000 0 0 -22 000 

Sted ikke angitt 0 0 0 22 000 10 000 10 000 42 000 
Renseanlegg avløp, Kopervik 0 0 0 0 0 15 000 15 000 
Filterutvidelse brekke vba 87 0 0 0 0 0 0 
Kloakkutbygging kolnes 775 0 433 0 20 000 0 20 433 
Kundemottak/garderobebygg 
borgaredalen 

5 425 0 0 0 0 0 0 

Oppgradering uteareal 
borgaredalen 

486 0 0 0 0 0 0 

Utskifting 3 varebiler avløp 371 0 0 0 0 0 0 
Sorteringshall i borgaredalen 0 1 498 7 400 20 000 0 0 27 400 
Ny hovedplan avfall 
(planprosjekt) 

114 10 500 12 851 15 850 5 500 1 000 35 201 

Slambehandling 
borgaredalen 

0 5 000 5 900 0 0 0 5 900 

Anleggsmaskiner - 
borgaredalen 

0 0 0 2 500 2 100 0 4 600 

Reservevannsforsyning 2 1 000 2 293 1 000 0 0 3 293 
Nødstrømsagregat brekke 
vannbeh. 

69 6 000 16 900 0 0 0 16 900 

Hovedplan avløp 2016-2024 
(planprosjekt) 

80 881 111 313 121 166 100 000 100 000 100 000 421 166 

Hovedplan vann 
(planprosjekt) 

8 976 36 663 80 900 75 000 75 000 75 000 305 900 
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Sum VAR 97 187 171 974 266 393 258 900 210 100 191 000 926 393 

        
Økonomi        
Interkommunal legevakt 0 0 60 0 10 000 18 000 28 060 

Sum Økonomi 0 0 60 0 10 000 18 000 28 060 

        

Sum 2B  276 572 556 741 668 366 581 761 567 151 553 655 2 370 933 
 

Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Til Andre - 
Private 

11 747 23 349 2 000 2 000 3 000 7 500 14 500 

Tilskudd til 
andres 
investeringer  

11 747 23 349 2 000 2 000 3 000 7 500 14 500 

 

Investeringer i aksjer og eiendeler 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 

2020-
2023 

Kjøp Av 
Aksjer Og 
Andeler 

101 651 8 500 9 000 8 000 8 000 8 000 33 000 

Investeringer 
i aksjer og 
andeler i 
selskaper  

101 651 8 500 9 000 8 000 8 000 8 000 33 000 

 

Utlån 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
Sum 2020-

2023 
Utlån 118 571 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

Utlån av 
egne 
midler 

118 571 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 
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3 Økonomisk oversikt drift 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2018 
Oppr. 

budsjett 
2019 

Øk.plan 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Rammetilskudd -1 113 429 -1 165 900 -1 206 800 -1 221 200 -1 227 900 -1 229 300 
Inntekts- og formuesskatt -1 089 363 -1 084 500 -1 145 200 -1 142 100 -1 139 100 -1 137 400 
Eiendomsskatt -132 946 -134 800 -138 100 -134 900 -130 100 -125 400 
Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer og tilskudd fra staten -78 951 -58 379 -43 592 -36 451 -31 704 -30 126 
Overføringer og tilskudd fra andre -333 876 -276 037 -264 262 -262 959 -262 281 -263 877 
Brukerbetalinger -112 412 -115 624 -119 212 -119 212 -119 212 -125 950 
Salgs- og leieinntekter -210 358 -218 917 -242 842 -255 168 -268 737 -283 601 

Sum driftsinntekter -3 071 336 -3 054 157 -3 160 008 -3 171 990 -3 179 034 -3 195 654 

       
Lønnsutgifter 1 605 266 1 607 914 1 656 448 1 653 168 1 650 308 1 676 270 
Sosiale utgifter 412 268 422 016 429 033 427 492 427 026 430 343 
Kjøp av varer og tjenester 723 365 771 317 821 074 826 605 813 778 787 357 
Overføringer og tilskudd til andre 173 877 147 343 156 554 154 244 157 904 154 789 
Avskrivninger 100 542 105 426 97 624 97 624 97 624 97 624 

Sum driftsutgifter 3 015 318 3 054 016 3 160 733 3 159 133 3 146 640 3 146 383 

       

Brutto driftsresultat -56 018 -141 725 -12 857 -32 394 -49 271 

       
Renteinntekter -17 240 -12 200 -15 900 -15 900 -16 200 -16 700 
Utbytter -44 426 -51 000 -70 300 -70 300 -70 300 -70 300 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

1 959 -17 300 -21 700 -22 600 -23 400 -24 300 

Renteutgifter 41 332 47 500 52 440 61 030 68 150 72 830 
Avdrag på lån 101 555 87 780 89 500 103 000 113 800 124 100 

Netto finansutgifter 83 180 54 780 34 040 55 230 72 050 85 630 

       
Motpost avskrivninger -100 542 -105 426 -97 624 -97 624 -97 624 -97 624 
       

Netto driftsresultat -73 380 -50 787 -62 859 -55 251 -57 968 -61 265 

       
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

      

Overføring til investering 33 693 52 712 56 000 56 500 57 000 57 500 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

8 267 -1 925 6 859 -1 249 968 3 765 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

3 039 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

44 999 50 787 62 859 55 251 57 968 61 265 

       

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

-28 380 0 0 0 0 0 
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Økonomisk utvikling i planperioden 
 

Finansielle måltall, sammenheng mellom inntekter og ressursbruk, og ulike økonomiske scenarioer for 
økonomiplanperioden. 

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Karmøy 3,30 % 4,80 % 4,60 % 2,60 % 1,66 % 1,99 % 1,74 % 1,82 % 1,92 % 

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 
 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

   Budsjett 
2019 

2020 2021 2022 2023 

Sum inntekter -3 054 073 -3 160 008 -3 171 990 -3 179 034 -3 195 654 
Sum utgifter 3 053 932 3 160 733 3 159 133 3 146 640 3 146 383 

Brutto resultat -141 725 -12 857 -32 394 -49 271 
Netto finansutgifter og 
inntekter 

-50 646 -63 584 -42 394 -25 574 -11 994 

Netto resultat -50 787 -62 859 -55 251 -57 968 -61 265 
Avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner 

-1 925 6 859 -1 249 968 3 765 

Overført til investeringer 52 712 56 000 56 500 57 000 57 500 

Årsresultat 0 0 0 0 0 

 

Finansielle måltall 
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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 ble et sett av finansielle måltall vedtatt i juni 2018. 

Saken om finansielle måltall bygget 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. 
Sak om finansielle måltall, og med nærmere begrunnelse og forklaring på de valgte indikatorene kan 
leses på kommunens nettsider. 

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. 

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/176529/
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/176529/
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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 i stor grad forhold 
som at skatteinngangen til kommunesektoren har vært vesentlig bedre enn opprinnelig anslått i 
statsbudsjettene de siste årene. For årene 2015-2017 bidro også positive avvik i driften av egen 
tjenesteproduksjon til et høyere netto driftsresultat. I 2018 trakk merforbruk i egen tjenesteproduksjon 
ned netto driftsresultat, men på mye på grunn av økte skatteinntekter endte netto driftsresultat opp på 
over måltallet. For 2019 ble det vedtatt et budsjett med et netto driftsresultat på 1,66 prosent. 
 
Netto driftsresultat i kommunesektoren svinger, til dels på grunn av felles nasjonale forhold som den 
nasjonale skatteinngangen. Den markant negative utviklingen på budsjettavvik i egen 
tjenesteproduksjon er grunn til bekymring, og har medvirket til at netto driftsresultat i 2018 falt mer i 
Karmøy enn nasjonalt, og kommunen er ikke lengre inne blant den tredjedelen av kommunene med 
mest solid netto driftsresultat. 

En grunn til bekymring er også at kommunens inntektsgrunnlag, skatteinntekter fra egne innbyggere, de 
siste årene har bitt seg fast på et lavere nivå enn i første del av 2010-tallet. Heller ikke utviklingen så 
langt i 2019 viser noen endring i dette. Karmøy er derfor avhengig av store overføringer fra andre 
kommuner med bedre skatteinntekter, for å kunne finansiere den kommunale driften. 

 

Prognose 2019-2023 
Karmøy kommunens budsjett for 2019 er gjort opp med et netto driftsresultat på 1,66 prosent. 
Prognosen for 2019 er imidlertid noe bedre. Dette skyldes at store merinntekter i form av høye 
utbytteinntekter og høy nasjonal skatteinngang oppveier en fortsatt negativ trend i 
tjenesteproduksjonen. I tillegg er deler av merinntektene fra årets utbytte i Haugaland kraft satt av til 
fond, noe som trekker netto driftsresultat opp. Med dette anslås det at netto driftsresultat i Karmøy 
kommune kan bli rundt 2,6 prosent av driftsinntektene. 
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I statsbudsjettet for 2020 er veksten i frie inntekter regnet i forhold til anslaget på regnskap for de frie 
inntektene i revidert nasjonalbudsjett. De ekstra inntektene som kommunen er varslet å få i 2019 som 
følge av høyere nasjonal skatteinngang er derfor ikke et inntektsnivå kommunen tar med seg inn i 2020. 

Det er lagt opp til overføringer fra drift til investeringer for å gi et netto driftsresultat på rundt 1,75 
prosent i økonomiplanperioden. Når budsjettert netto driftsresultat ligger på 1,99 prosent i 2020, og 
deretter litt varierende tall ut økonomiplanperioden, skyldes det selvkosttjenestene. For å få en jevn og 
forutsigbar gebyrutvikling innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er det foreslått jevnt stigende 
gebyrer i den neste perioden. For 2020 vil deler av dette bli satt av på selvkostfondene, som deretter vil 
bli brukt til å jevne ut effekten av at kostnadene på VAR-området øker. Dette gir ikke kommunen økt 
handlingsrom, og derfor er det lagt opp til et netto driftsresultat på 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 
leieavtaler. Sammenhengen her er vist under. Mer informasjon finnes i dokumentasjonen til sak om 
finansielle måltall. 

Definisjon justert lånegjeld (tall i hele 1000) per 31.12.18 

Langsiktig gjeld (eksl. pensjonsforpliktelse) 2 111 242 

- Ubrukte lånemidler -162 414 

- Totale utlån (eksl. ansvarlige lån til Haugaland Kraft AS) -174 092 

- Selvkostinvesteringer (kapitalgrunnlaget for selvkost) -733 980 

- Interkommunal andel 0 

+ Langsiktige leieavtaler 5 250 

SUM JUSTERT LÅNEGJELD 1 046 006 
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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. Større overføringer fra drift til investering og muligheten for å bruke fondsmidler til å 
finansiere investeringer har bidratt til å holde gjeldsveksten nede. Prognosen i forrige økonomiplan 
antok at det ville være en betydelig vekst i justert lånegjeld fra 2018 til 2019. Denne veksten vurderes 
det nå ikke å bli. Dette skyldes at investeringsutgiftene i 2019 vil bli lavere enn budsjettert, noe som 
igjen skyldes at flere store investeringsprosjekter får mindre utgifter påløpt i 2019 enn antatt. Dette er 
det redegjort for i tertialrapportene til kommunestyret. 

 

Prognose 2018-2022 
 
Forslag til investeringsplan 2020-2023 innebærer at justert lånegjeldsgrad vil øke fra 34,1 prosent per 
2019 til 44,2 prosent til siste år i den fireårige økonomiplanperioden. I den tiårige investeringsplanen vil 
justert lånegjeldsgrad nå 45 prosent i 2023, for deretter å flate ut og så falle litt tilbake helt i slutten av 
tiårsperioden. I perioden 2020-2023 vil dette gi vesentlig økte finansutgifter for kommunen. 
 
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. 

 

Det legges opp til store investeringer i vann, avløp og renovasjon i perioden fremover. Det varsles i 
budsjettet en kraftig økning i disse investeringene. Disse investeringene er lånefinansierte og den 
langsiktige lånegjelden vil derfor øke svært kraftig i økonomiplanperioden. Disse må finansieres 
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gjennom de kommunale gebyrene. Fra 2021 legges det til grunn en realvekst i vann- og avløpsgebyrene 
på 8 prosent per år for å finansiere dette. 

 

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 
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 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. 

Status Karmøy kommune i dag 
Nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Regnskapsmessig mindreforbruk er blitt satt av til fond, noe som 
har førte til at disposisjonsfondet var høyere enn anbefalt måltall i 2017 for første gang på 10 år. Dette 
er en vesentlig sikkerhet for kommunens økonomiske soliditet, og gjør også at kommunen kan holde 
gjeldsveksten nede ved å bruke fondsmidler til å finansiere investeringer. 

Kommunen har meget god likviditet. Kommunebarometeret har vist en god fremgang over tid, og har de 
tre siste årene vært stabilt bra. I barometeret er det særlig lavt gjeldsnivå på som trekker opp Karmøys 
resultat, mens en relativt høy endring i såkalt renteeksponert gjeld trekker mest ned. 

 

Prognose 2019-2023 
Kommunen har i dag et disposisjonsfond som overstiger måltallet. I forslag til økonomiplan foreslås det 
å bruke 75 mill. kroner totalt i 2020 og 2021 til å finansiere investeringer. Med dette anslås 
disposisjonsfondet å bli på om lag 7,5 prosent ved utgangen av økonomiplanperioden. 

I forslag til investeringsplan ligger det også bruk av kommunale investeringsfond (fond for boligfelter, 
fond for industrifelter og fond for oppgradering av kommunale bygg) på totalt 145 mill. kroner. 

 

  

 



Sammenhengen mellom inntekter og ressursbruk 

 
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 kommunen 
ulike alderssammensetning i befolkningen, bosettingsmønstre og sosiodemografiske faktorer som er 
statistisk påvist på påvirke utgiftsbehovet i kommunene. Rammetilskuddet til kommunene fordeles på 
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 154 mill. kroner i 2018, 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 
bedre utvikling i Karmøy enn på landsgjennomsnittet. Dette skyldes blant annet at Karmøy 
kommune hadde økte inntekter fra eiendomsskatt på verk og bruk (industrianlegg mv.) i 2018.  

 Et lavere inntektsutslag må gi seg utslag i enten laver kostnader til tjenesteproduksjonen og 
administrasjon, lavere netto finanskostnader eller svakere økonomisk balanse enn landet for 
øvrig. De siste årene har Karmøy kommune hatt et resultat om lag på nivå med 
landsgjennomsnittet, og det lavere inntektsgrunnlaget dekkes inn gjennom lavere utgifter til 
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både tjenester, administrasjon og netto finansposter. 
  

 Til tross for lavere inntekter har Karmøy kommune lenge brukt litt mer penger på 
tjenesteproduksjon (unntatt administrasjon) enn landsgjennomsnittet. Dette var ikke lengre 
tilfellet i 2017/18, da tallene viser at ressursbruken på tjenestene nå samlet ligger under 
landsgjennomsnittet. Ressursbruken ligger imidlertid betydelig over det inntektsnivået isolert 
sett skulle tilsi. Mens inntektsgrunnlaget var 154 mill. kroner lavere enn landsgjennomsnittet 
skulle tilsi, var kostnadene til tjenesteproduksjon 50 mill. kroner lavere enn 
landsgjennomsnittet. 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». For nærmere informasjon om dette, se neste figur. 
  

 Det er særlig to forhold som har gjort at Karmøy kommune har kunnet opprettholde en 
ressursbruk på tjenesteproduksjonen som er høyere enn inntektene skulle tilsi. 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 lånegjeld, og dermed lavere utgifter til 
renter og avdrag enn den gjennomsnittlige kommunen. Samtidig har kommunen også høye 
finansinntekter på grunn av god likviditet og utbytteinntekter fra Haugaland Kraft. 
 
For netto finansposter viste regnskapet en mindre differanse i 2018 enn de foregående årene. 
Dette må ses i sammenheng med reduserte finansinntekter som følge av at 2018 var et år med 
svak avkastning i finansmarkedet, og avkastningen på kommunens markedsportefølje var om lag 
27 mill. kroner lavere enn året før. Dette vil svinge fra år til år. 
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Figuren over viser forskjellene i ressursbruk per tjenesteområde, og er dermed en indikator på 
prioriteringene/ressursbruken 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). Etter at utgiftsnivået der gikk ned sammenlignet ned landsgjennomsnittet fra 
2015-2017, viste 2018 en reversering av denne trenden. En viktig årsak til dette er høy vekst i tjenester 
som ble gitt. Antall timer med tjenester økte med 10,0 prosent fra 2017 til 2018 i Karmøy, mot 6,4 
prosent på landsbasis. 

Tjenesteområde grunnskole har også hatt høyere ressursbruk i Karmøy, og har det fortsatt når man 
sammenligner med andre kommuner på vår størrelse. Men sammenlignet med landsgjennomsnittet 
ligger grunnskole nå under landsgjennomsnittet, i likhet med barnehage, sosial og helse. 

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 hadde Karmøy i 2018 relativt høye utgifter til brann- og ulykkesvern,  og relativt lave utgifter 
til kultur og idrett. 

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. 

 



Økonomiske sceniarioer 

 
I budsjettsammenheng er det mest oppmerksomhet rundt årsbudsjettet, det vil si de endringer som gjøres i budsjettet for det kommende året. En viktig del 
av kommunens økonomiforvaltning er den fireårige økonomiplanen, hvor årsbudsjettet utgjør det første året. Selv om det er betydelig usikkerhet knyttet til 
utviklingen i de enkelte år, skal dette sammen med finansielle måltall/handlingsregler gi et godt perspektiv på hva som kan forventes fremover. 

I talldelen i denne økonomiplanen er det lagt inn forutsetninger rundt de sentrale inntektene, finanspostene, driftskonsekvenser av investeringer, 
helårseffekter av tiltak som settes i gang i årsbudsjettet og demografi. Det har også vært behov for å legge til grunn innsparingstiltak i driften for å saldere 
økonomiplanen innenfor de vedtatte måltallene. 

Uforutsigbarheten i flere av disse forholdene gjør likevel at dette bare er ett av flere mulige scenarioer for hvordan det økonomiske handlingsrommet vil utvikle 
seg fremover. For styringsformål kan det være nyttig å kunne se hvordan ulike scenarioer vil kunne se ut, og under er det derfor satt opp fire ulike scenarier. 
Disse varierer fra å være mer optimistisk (scenario 1) til et langt mer bekymringsfullt scenario (4). 

Økonomiplanen er basert på scenario 2 til og med linjen sum sentrale poster, demografi og kjente forhold (før "andre utfordringer"), som rådmannen anser for 
å være nøkternt optimistisk. Dette scenariet gir et inndekningsbehov på 23,7 mill. kroner, og dette er lagt inn som innsparinger i økonomiplanperioden. Dette 
scenariet forutsetter blant annet at en klarer å stoppe en del kostnadstrender hvor kostandene har økt mer enn endring i befolkningstall og aldersfordeling 
skulle tilsi. 

Tallene under viser økte inntekter/reduserte kostnader som (-) og reduserte inntekter/økte kostnader som (+). Summene viser da enten innsparingsbehov (+) 
eller handlingsrom til fordeling (-). Alle tall er i forhold til budsjett 2020. 

 

Tall i 1000 kroner, sum endring fra 2020 til 2023 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Post Kommentar   Hovedscenario     

            

Frie inntekter Vekst i frie inntekter. Inkluderer 
kompensasjon for bortfall av eiendomskatt 
på verk og bruk.  

-55 600 -14 700 -14 700 15 900 
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    Inntektsvekst i de frie 
inntektene: 1,8 mrd. 

kroner (0,5 mrd. mer enn 
statsbudsjettet legger 

opp til i 2020). 
Befolkningsvekst lik "høy 
vekst"-alternativet for 
Karmøy, men MMMM-

alternativet for Norge. 

Hovedscenario i 
budsjettet. Inntektsvekst 

på 1,3 mrd. kroner, 
tilsvarende opplegget i 

statsbudsjettet for 2020. 
Befolkningvekst lik SSBs 

middelalternativ 
(mmmm) 

Vekst lik scenario 2 Vekst i de frie 
inntektene lik 

hovedscenarioet. 
Men bortfall av 

skjønnsmidller fra 
Fylkesmannen og 

"lav vekst"-
alternativet for 

befolkningsvekst.  

Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt øker dersom 
boligverdiene i fra skatteetaten øker, eller 
dersom det kommer nye eiendommer inn og 
øker takstgrunnlaget. I beregningene er det 
ikke lagt til grunn ytterligere endringer i 
skattesatser eller bunnfradrag. 

6 700 12 700 12 700 25 500 

    Som scenario 2, men 
antar i tillegg 2 mill. 

kroner i økt takstgrunnlag 
per år.  

Utfasing av den gamle 
"verk og bruk"-ordningen 
ligger til grunn. Antar at 

inntekter fra 
eiendomsskatt for øvrig 

øker i takt med 
prisveksten, dvs. at 

nytakseringer og 
boligverdiene i 

skattetaten følger 
prisvekst. 

Som scenario 2 Ingen nominell 
økning av inntektene 
fra eiendomsskatt. 

Dvs. uendrede 
boligverdier i fra 
skattetaten, og 

netto ingen økning i 
takstgrunnlaget fra 
næringseiendom. 
Ingen nominell 

endring, betyr at 
inntektene reelt sett 

faller. Derfor ført 
som en utgift her. 

Utbytte Utbytteinntekter fra Haugaland Kraft. Med 
unntak av utbyttet i 2019, var det en vekst 
på om lag 6 prosent per år fra 2015-2018. 

-6 500 0 0 6 000 

    Antar vekst i 
utbytteinntekter fra 
Haugaland Kraft lik 6 

prosent. 

Utbytteinntektene øker 
tilsvarende pris- og 

lønnsvekst (ca 3 prosent 
per år). 

Utbytteinntektene øker 
tilsvarende pris- og 

lønnsvekst (ca 3 prosent 
per år). 

Utbytteinntektene 
står i ro, dvs at 

inntektene reelt sett 
faller. 
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Rentekompensasjon Grunnlaget for hva vi får 
rentekompensasjon blir avskrevet, så med 
mindre det kommer nye ordninger, så vil 
inntektene gå ned (gitt uendret rentenivå) 

600 600 600 -2 700 

    Flatt rentenivå Flatt rentenivå Flatt rentenivå Renteoppgang til 4 
prosent. 

Renteinntekter mv Renter på likviditet og ansvarlige lån, samt 
avkastning i markedsporteføljen. 

-7 500 -3 400 -3 400 -18 500 

    Lik scenario 2, men 
forutsetter 200 mill. 

kroner høyere likviditet 
på grunn av gode 

resultater eller lignende. 

Flatt rentenivå. 
Likviditetsforutsetninger 

som beskrevet i 
økonomiplanen. 

Lik scenario 2 Renteoppgang til 4 
prosent. 

Rente- og avragskostnader 40 500 55 000 62 300 105 000 

    Som scenario 2, men 
antar 100 mill. kroner 
lavere låneopptak (til 

generelle investeringer) 
per år 2021-2023, enten 

ved reduksjoner i 
investeringsplanene eller 

at investeringer tar 
lengre tid enn planlag. 

Flatt rentenivå. 
Låneopptak som 

beskrevet i 
økonomiplanen. 

Som scenario 2, men med 
50 mill. kroner mer i 

låneopptak per år 2021-
2023, for eksempel ved 

økninger i 
investeringsplanen 

Som scenario 3, men 
med renteoppgang 

til 4 prosent. 

Herav dekket fra VAR En del av de økte rente- og 
avdragskostnadene skal dekkes av brukerne 
innenfor vann, avløp og renovasjon 

-40 800 -40 800 -40 800 -80 000 

    Som scenario 2 "Flatt" rentenivå. 
Investeringer som 

beskrevet i 
investeringsplanen. 

Som scenario 2 Renteoppgang til 4 
prosent. (5 årig- 

swaprente) 

Finansielt måltall 1 Økt overføring til investering for å 
opprettholde netto driftsresultat på 1,75 % 

1 500 1 500 1 500 1 500 
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SUM SENTRALE 
POSTER 

  -61 100 10 900 18 200 52 700 

            

Demografi 0-5 år   -24 100 -44 800 -44 800 -64 900 

    "Høy vekst"-scenarioet 
SSB 

MMMM-prognosen MMMM-prognosen "Lav vekst"-
scenarioet Karmøy 

Demografi 6-15 år   -6 000 -8 700 -8 700 -11 200 

            

Demografi 67+ år   69 900 65 700 65 700 59 200 

            

SUM SENTRALE POSTER OG DEMOGRAFI -21 300 23 100 30 400 35 800 

til fordeling (-), inndekningsbehov (+)         

            

Helårseffekter & 
driftskonsekvenser av 
investeringer 

Ref. tiltak og driftskonsekvenser av 
investeringer som ligger i økonomiplanen 
(med unntak av Skudenes BBH, som er en 
del av "demografiveksten" over). 

600 600 600 600 

            

SUM SENTRALE POSTER, DEMOGRAFI OG KJENTE FORHOLD -20 700 23 700 31 000 36 400 

til fordeling (-), 
inndekningsbehov (+)     

FORSLAG TIL 
ØKONOMIPLAN 

    

            

ANDRE 
UTFORDRINGER 
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Trendvekst omsorg Tall fra KS viser at kommunens utgifter til 
pleie- og omsorgstjenester økte med 8 
prosent fra 2017-2018, det er langt over 
både pris- og lønnsvekst og hva kommunene 
blir tilført som kompensasjon for 
befolkningsendringene. Dette er et bilde 
som også har vært gjeldende i Karmøy i de 
siste årene. Det er anslått at nasjonalt var 
dette en vekst på mellom 1,2 og 1,8 mrd 
kommuer, som måtte finansieres av de frie 
innetktene. Det utgjør om 10-15 mill. 
kroner per år for Karmøy. Hvis denne 
utviklingen fortsetter vil det gi betydelig 
ekstrakostnader. Hva hvis denne trenden 
fortsetter? 

0 27 000 54 000 81 000 

    0 % årlig vekst utover 
budsjett 

1 % årlig vekst utover 
budsjett 

2 % årlig vekst utover 
budsjett 

3 % årlig vekst utover 
budsjett 

Trendvekst sosial Sosialhjelsputgiftene er reelt sett nær 
doblet siden 2012, i en periode med liten 
endring i den aktuelle aldersgruppen. 
Utgiftsveksten har fortsatt også i 2017-
2019, i en periode hvor arbeidsledigheten i 
Rogaland har vært avtagende. Hva hvis 
denne trenden fortsetter? 
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Trendvekst spes.ped 
bhg 

Fra 2015 til 2018 økte disse kostandene 
reelt sett med rundt 10 prosent per år, selv 
om antall barnehagebarn gikk ned.. Hva 
hvis disse kostnadene ikke går ned i takt 
med antall barn, men fortsetter å øke? I 
tillegg kunne en tatt med at andel barn i 
skolen som får spesialundervisning i Karmøy 
har økt fra 7,2 til 7,8 prosent fra 2015 til 
2018, eller at tiltakskostnader i 
barnevernet også har økt i perioden, 

0 6 000 11 000 16 000 

    Nedgang i tråd med 
lavere antall barn. (Er 

tatt ut gjennom 
demografiveksten) 

Ingen nedgang i 
kostnadene i tråd med 

demografivekst 

I tillegg 3 % årlig vekst 
utover budsjett 

I tillegg 6 % årlig 
vekst utover 

budsjett 

Kostnadsutfordring 
bhg 

Endring i tellemåte for 3-åringer på grunn 
av regelendringer, kan slå negativt ut i økt 
tilskudd for private barnehager fra 2021. I 
tillegg kan lavere antall barn gi større 
smådriftsulemper og gjøre det vanskelig å 
ta ned kostnadene like mye som nedgangen 
i antall barn skulle tilsi? 
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    Ingen effekt telling. Full 
effekt av 

kotnadsreduksjoner 

Telling 3-årigner gir 3 % 
økning i tilskuddsatser 

barnehager. Full effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

Telling 3-årigner gir 4 % 
økning i tilskuddsatser 

barnehager. 85 % effekt 
av kostnadsreduksjoner. 

Telling 3-årigner gir 
5 % økning i 

tilskuddsatser 
barnehager. 67 % 

effekt av 
kostnadsreduksjoner. 
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Andre budsjettiltak Hvert år kommer det normalt tiltak og 
påplussninger i budsjettet, enten i vedtak i 
løpet av året, i rådmannens forslag eller i 
den politiske budsjettbehandlingen, som 
ikke er knyttet til demografi. Dette har 
variert, men har ofte vært mellom 10 og 20 
mill. kroner de siste årene. (dette er ikke 
tatt med i økonomiplanen) 

15 000 30 000 45 000 60 000 

    5 mill. kroner per år. 10 mill. kroner per år 15 mill. kroner per år 20 mill. kroner per 
år 

SUM INNSPARINGSBEHOV (+) / HANDLINGSROM (-) -5 700 96 200 162 000 233 900 

 



Status og rammebetingelser 

Føringer og pålegg fra staten 

Statsbudsjettet 

I forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 1,3 
mrd. kroner, tilsvarende 0,3 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble 
anslått etter stortingsbehandlingen etter revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB). Det innebærer at 
oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 på 4,9 mrd. kroner, slik det ble 
varslet nå i forbindelse med statsbudsjettet, ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2020. 

Av beløpet til kommunene er 550 mill. kroner begrunnet i særskilte statlige satsinger. Dette gjelder 150 
mill. kroner begrunnet i satsinger på rusfeltet og 400 mill. kroner til tidlig innsats i skolen. Disse 
føringene var ikke en del av kommuneproposisjonen i vår, samtidig som veksten i de frie inntektene er i 
nedre del av intervallet som ble skissert da. 

Merkostnader knyttet til befolkningsutviklingen er anslått å kreve 900 mill. kroner, mens økte 
pensjonskostnader samlet for kommunesektoren anslås å bli 450 mill. kroner lavere enn i fjor. 
Handlingsrommet, slik det defineres av departementet, er da anslått til 300 mill. kroner. 

Det er da ikke tatt hensyn til innstramming i ordningen for refusjon ressurskrevende brukere, som antas 
å redusere kommunenes handlingsrom med 350 mill. kroner. 

Endring i kommunesektorens handlingsrom i 2020 mill. kroner 

Vekst i frie inntekter 1300 

- merkostnader demografi -900 

+ reduserte kostnader til pensjon 450 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -550 

Økt handlingsrom i departementets oppsett 300 

Innstramming i refusjonsordning ressurskrevende brukere -350 

Handlingsrom når det tas hensyn til nevnte innstramming -50 

At det er en vekst i kostnadene til ressurskrevende brukere tyder på at kommunesektorens kostnader til 
ordningen også stiger. Tall fra KS viser at kommunesektoren i 2018 gav økte pleie- og omsorgstjenester 
for innbyggere under 67 år med mellom 1,2 og 1,8 mrd. kroner utover det kommunene er kompensert 
for enten i frie inntekter som følge av befolkningsvekst eller refusjon ressurskrevende tjenester. Dette 
setter press på kommunenes økonomi. I 2019 vil det oppveies av økte skatteinntekter, utover det 
regjeringen anslo for 2019, men dette er kostnader kommunesektoren drar meg seg videre inn i 2020. 

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 3,9 mill. kroner i forhold til en reell videreføring av regelverket. Endringen vil få 
virkning allerede for regnskap 2019. Ordningen har vært strammet inn i flere omganger. 

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 
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2019. Siste anslag er at kommunenes inntektstap som følge av endringene er 730 mill. kroner. Siden 
inntektstapet er større enn det vedtatte kompensasjonsbeløpet, er det lagt inn en "egenandel" for 
kommunene. For 2019 betydde det at kommunene fikk dekket inntektstap over 17 kroner per innbygger 
(vel 700 000 kroner for Karmøys del). Denne egenandelen er også økende gjennom 7 års-perioden. For 
2020 får kommunen dekket inntektstap over 32 kroner per innbygger (om lag 1,35 mill. kroner for 
Karmøys del). Samtidig ser kompensasjonsordningen ut til å omfatte flere anlegg enn først varslet, ved 
at det også er gitt kompensasjon for anlegg som er kommet til etter 1.1.2017. For Karmøy har dette 
positive effekter da det er kommet til flere anlegg etter dette, blant annet Hydros pilotanlegg. 

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 maksimal skattesats endres fra 7 til 5 promille og at den obligatoriske 
reduksjonsfaktoren skal økes fra 20 til 30 prosent (det vil si at eiendomsskattegrunnlaget maksimalt skal 
utgjøre 70 prosent av boligverdi). Regjeringen tar sikte på å foreslå en ytterligere reduksjon i maksimal 
eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom, ned til 4 promille fra 2021. 

Som det ble redegjort for i rådmannens budsjettforslag for 2019-2022 var det punkt 3 som på kort sikt 
hadde betydning for Karmøy kommune, selv om punkt 1 også medfører en betydelig reduksjon i 
kommunens teoretiske inntektspotensiale. Effekten av endringene i punkt 3 ville medføre et inntektstap 
for Karmøy på rundt 10 mill. kroner. I budsjettvedtaket for 2019-2022, punkt 7, heter det: 

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. 

På bakgrunn av dette har rådmannen i budsjettforslaget foreslått å justere det lokale bunnfradraget i 
Karmøy, slik at inntektene fra eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom holdes på samme nivå som i 
dag. Dette er nærmere omtalt under forslag til inntekter fra eiendomsskatt. 

Budsjettforutsetninger 

Pris og lønnsvekst.  I budsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2020 på 3,6 prosent. Videre er det 
anslått en prisvekst på 1,9 prosent. Det er lagt til grunn et samlet anslag på pris- og lønnsvekst på 3,1 
prosent. 

Lønnsposter 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 1,9 prosent, som blant annet er 
brukt på kommunens tilskuddsordninger. For kommunens egne virksomheter er det i hovedsak ikke 
kompensert for prisvekst for kjøp på varer og tjenester, som følge av den anstrengte 
budsjettsituasjonen. 
 
Driftsavtaler er generelt regulert med 3,1 prosent. Det samme er inntekter fra brukerbetalinger mv. 
Deflatoren brukes også som utgangspunkt for endringer i de kommunale betalingssatsene mv. 

Det budsjetteres med 2020-kroner i hele økonomiplanperioden. 
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Pensjon. Kommunens pensjonskostnader er budsjettert i henhold til prognoser fra kommunens 
leverandører KLP og Statens pensjonskasse. Pensjonskostnadene er anslått å gå ned sammenlignet med 
vedtatt budsjett 2019. Dersom man holder lønnsvekst og effekt av nye tiltak utenfor, er det lagt til grunn 
en reell reduksjon på 11,5 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). 

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 2020 med totalt 115,7 mill. kroner i inntektsført premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift), 
og med 32,0 mill. kroner i utgifter til amortisering. Netto vil dermed et stort beløp forventes å komme til 
amortisering i 2021 og videre framover. 

Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn at samlede netto pensjonskostnader holder seg på om 
lag samme nivå ut perioden. 

Renteutvikling. I økonomiplanen legges det til grunn følgende utvikling i rentenivået, målt ved 3 mnds 
nibor-rente. Anslagene for 2020-2022 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 5. 
september 2019, og er fremskrevet uendret videre i 2023. 
 
Tabellen under viser prognose for renteutviklingen i 2020-budsjettet, sammenlignet med prognosen 
som ble brukt i forbindelse med 2019-budsjettet. I forbindelse med 2019-budsjettet var det fremhevet 
at rentenivået var på vei opp. Som en ser av tabellen har dette foreløpig slått lite til, og rentekurven 
fremover i tid har flatet ut. Markedet forventer nå bare små endringer i rentenivået fremover. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Prognose i 2020-budsjett 1,55 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 % 

Prognose i 2019-budsjett 1,40 % 1,90 % 2,40 % 2,40 %   

Betalings- og avgiftssatser. Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssatser på 
3,1 prosent i 2020, tilsvarende anslag på kostnadsveksten i kommunal sektor. 

En del betalingssatser styres gjennom statlige forskrifter. Blant annet økes den statlig fastsatte 
maksprisen for barnehage. Rådmannen legger denne økningen til grunn. 

I teknisk sektor, og særlig innenfor vann, avløp og renovasjon, styres gebyrene av selvkost. For flere av 
gebyrene er det lagt til grunn en økning utover generell pris- og lønnsvekst fremover. Det er orientert 
nærmere om dette i omtalen av tjenestesektoren. Rådmannen foreslår nytt gebyrregulativ for areal og 
byggesakstjenester. Omleggingen vil kunne gi større utslag på enkelte typer saker. 

Økonomisk risiko. Inntektssiden til kommunene er basert på usikre størrelser. Veksten i kommunenes 
skatteinngang kan variere mye fra det som anslås i dag. De siste årene har dette slått i hovedsak positivt 
ut for kommunen, noe staten forklarer at trolig har sammenheng med tilpasninger til økt 
utbyttebeskatning. Lengre tilbake i tid har avvikene vært mindre, og har gått både i positiv og negativ 
retning. 

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. 
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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.). 
 
Fremdriften i investeringsprosjektene er også en usikkerhet. De siste to årene har utsettelser i 
investeringsporteføljen medført at låneopptaket er justert ned i løpet av året, noe som har gitt utslag i 
netto finansposter. 

I tillegg er det usikkerhet knyttet til ulike forhold i driften. Etter to år hvor helse- og omsorgssektorene 
var om lag på budsjett samlet sett, har kommunen hatt en høy produksjons- og kostnadsvekst. Veksten 
har ikke kunnet forklares med befolkningsveksten. Dette gjør det krevende å fremskrive og styre 
ressursbruken på dette tjenesteområdet. I 2018 var det også en sterk vekst i volum av omsorgstjenester 
nasjonalt, og som var høyere enn årene før. Sånn sett har utviklingen i Karmøy delvis vært en del av en 
nasjonal trend. Samtidig var veksten gjennom 2018 sterkere i Karmøy. I budsjettet for 2020 er det tatt 
høyde for demografisk vekst. Men vekst i tjenestene utover dette vil fortsatt være en risikofaktor. I 
budsjettet legges det også til grunn at kommunen må lykkes med kostnadsreduksjoner i 
omsorgssektoren. Dette er krevende, og er også en betydelig risikofaktor i 2020 og videre i 
økonomiplanperioden. 
 
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. 

Et annet område hvor volumet av tjenester forventes å gå kraftig ned er på flyktningeområdet. 
Anmodningsvedtakene er betydelig lavere nå enn for bare et par år siden. Dette innebærer betydelig fall 
i inntekter fra integreringstilskudd og tilskudd til norsk og samfunnskunnskap. Dette betyr videre at 
kommunen må ta ned kostnadene til drift på disse områdene. Dette er en risikofaktor. 

Erfaringene fra de siste årene har vist at utgiften til rettighetsfestede ordninger generelt kan øke mer 
enn befolkningsveksten skulle tilsi. De siste årene har dette blant annet vært tilfelle innenfor sosialhjelp 
og særskilte tiltak for førskolebarn. Endringer i energiprisene er en ytterligere risiko. Kommunen 
påvirkes generelt av en rekke ytre faktorer, som kommunen selv ikke har kontroll over. 

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. 

 

Hovedtallene i budsjettforslaget 
 
Omtale av sentrale inntekter og utgifter, som frie inntekter, eiendomsskatt og finansposter mv. 
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Sentrale inntekter 

 
    Budsjett Økonomiplan 

Beløp i 1000 
Regnskap 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

Skatt på inntekt og 
formue  

-1 089 363 -1 084 500 -1 145 200 -1 142 100 -1 139 100 -1 137 400 

Ordinært rammetilskudd -1 113 429 -1 165 900 -1 206 800 -1 221 200 -1 227 900 -1 229 300 
Skatt på eiendom -132 946 -134 800 -138 100 -134 900 -130 100 -125 400 
Andre generelle 
statstilskudd 

-66 137 -55 000 -43 371 -36 230 -31 483 -29 905 

Sum sentrale inntekter -2 401 875 -2 440 200 -2 533 471 -2 534 430 -2 528 583 -2 522 005 

 

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. Staten gir ikke anslag for vekst i de frie inntektene 
videre i økonomiplanperioden. I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en vekst på ca. 0,4 prosent 
(1,3 mrd. kroner). Dette er på nivå med den varslede inntektsveksten i 2020. 
 
Det er tatt høyde for befolkningsutvikling, jf. eget kapittel om befolkningsutvikling. Befolkningsveksten 
er for tiden nokså flat i Karmøy. Fra 2018 til 2023 er det anslått en befolkningsvekst på 0,1 prosent i 
Karmøy, mot 2,6 prosent på landsbasis. Dette trekker ned Karmøy kommunens andel av inntektsveksten 
fremover.  

De frie inntektene (skatt på inntekt og formue, og ordinært rammetilskudd) i Karmøy er budsjettert til ca 
2,35 mrd. kroner i 2020. Dette er en økning på 100,9 mill. kroner fra 2019. Veksten inkluderer pris- og 
lønnsvekst, kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk og innlemming av tilskudd. Det 
vil si tilskudd som før var øremerket, men som nå gis som en del av rammetilskuddet. Når en holder 
disse andre faktorene utenfor, anslås realveksten i de frie inntektene for Karmøy til om lag 3 mill. kroner 
fra budsjett 2019 til budsjett 2020, 

Tabellen under viser sammensetningen av de frie inntektene. Det gjøres oppmerksom på at hele 
økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2020-kroneverdi). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer 
informasjon om inntektssystemet finnes i Grønt hefte - inntektssystemet for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Frie inntekter (1000 kr) Regnskap 18 Budsjett 19 2020 

  2018-kroner 2019-kroner 2020-kroner 

Innbyggertilskudd 1 004 346        1 046 100      1 060 300 

Utgiftsutjevning -36 957            -31 600          -21 100 

Skjønnsmidler 2 500                2 500              1 500 

Andre forhold  7 287                5 900              21 900 

Inntektsutjevning 136 253            143 700          144 200 

SUM rammetilskudd 1 113 428        1 166 600      1 206 800 

SUM skatt på formue og inntekter 1 089 363        1 084 500      1 145 200 

SUM frie inntekter 2 202 791        2 251 100      2 352 000 

Skatt som % av landsgjennomsnittet 84,0 % 83,3 % 84,0 % 

Skatt og netto skatteutjevning, % av landet 94,5 % 94,4 % 94,6 % 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/
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innbyggertilskudd er i utgangspunktet fordelt med et likt beløp per innbygger. I 2020 er 
innbyggertilskuddet på 25 084 kroner per innbygger. Dette ganges med innbyggertall per 1.7.2019 (42 
270 personer). 

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 21,1 mill. kroner i 
rammetilskuddet for 2020. Beløpet inkluderer et trekk for elever som ikke går i kommunale skoler. Dette 
utgjør netto 17,9 mill. kroner. Beløpet vi trekkes er i utgangspunktet større (37,3 mill. kroner), men 
siden dette er en omfordeling mellom kommune så blir samlet trekk tilbakeført alle kommunene fordelt 
per innbygger (19,4 mill. kroner) 

Karmøy har i 2019 et beregnet utgiftsbehov på 99,86 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 2-
5 år en større del av befolkningen i Karmøy enn på landsbasis. Derfor tilføres Karmøy 25 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. 

Utgiftsutjevning 2019 Karmøy Indeks Karmøy Effekt (1000 kr) 

0-1 år 3,23 % 420 

2-5 år 7,84 % 24 969 

6-15 år 13,74 % 83 291 

16-22 år 6,51 % 3 517 

23-66 år -4,08 % -9 951 

67-79 år -1,39 % -1 827 

80-89 år -0,85 % -1 520 

over 90 år -11,80 % -10 639 

Basistillegg -43,94 % -27 684 

Sone -33,00 % -7 803 

Nabo -21,81 % -5 157 

Landbrukskriterium -29,66 % -1 444 

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia -16,62 % -2 697 

Flyktninger uten integreringstilskudd -58,39 % -11 369 

Dødlighet -1,60 % -1 700 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 7,10 % 2 911 

Lavinntekt -28,51 % -7 336 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 41 av 331 

Uføre 18-49 år 27,93 % 4 208 

Opphopningsindeks -34,47 % -7 671 

Aleneboende 30 - 66 år -23,94 % -10 821 

PU over 16 år 17,15 % 19 522 

Ikke-gifte 67 år og over -18,62 % -19 770 

Barn 1 år uten kontantstøtte -1,83 % -713 

Innbyggere med høyere utdanning -32,54 % -13 880 

Sum kostnadsindeks   -3 143 

      

Netto virkning statlige/private skoler   -17 946 

Sum utgiftsutjevning   -21 089 

   

Skjønnsmidler er midler som årlig fordeles av fylkesmannen, og brukes til å kompensere kommuner for 
lokale forhold som ikke blir fanget opp av utgiftsutjevningen. Rammen for Rogaland er i 2020 redusert 
med 4,6 mill. kroner til totalt 63 mill. kroner. Det er fordelt 1 mill. kroner mindre i skjønnsmidler til 
Karmøy kommune i 2020 sammenlignet med 2019. Dette er et årlig vedtak, og kan endre seg fra år til år. 
Rådmannen legger i utgangspunktet til at denne videreføres i økonomiplanperioden. 

Andre forhold. gjelder blant annet frie midler som fordeles etter særskilte kriterier i inntektssystemet, 
og ikke gjennom det ordinære innbyggertilskuddet. Dette gjelder i 2020 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. 

Andre forhold 2020 Effekt (1000 kr) 

Frivilligsentraler 854 

Tidlig innsats 7 148 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 7 939 

Kompensasjon eiendomsskatt 8 241 

INGAR -2 277 

SUM 21 906 

  

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 145,2 mill. kroner i 
inntektsutjevning, i praksis overføring fra mer skattesterke kommuner. Mens skatteinntektene i 2018 
var på 84,0 prosent av landsgjennomsnittet, var skatteinntekter + netto skatteutjevning på 94,5 % av 
landsgjennomsnittet. 
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Inntektssystemet har flere andre ordninger, men disse omfatter ikke Karmøy. 

Eiendomsskatt 

Det vises til omtale av endringer i reglene for eiendomsskatt under status og rammebetingelser. Det 
omtales blant annet regelendring knyttet til den såkalte "reduksjonsfaktoren" som brukes for å beregne 
eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom. Kommunestyret vedtok i budsjett- og økonomiplan 2019-
2022 at inntektene fra slik eiendomsskatt skal opprettholdes på samme nivå som i dag, og at det ved 
behov skal gjøres justeringer i det lokale utskrivningsvedtaket for å sikre dette. 

På den bakgrunn foreslås det å redusere det lokale bunnfradraget i Karmøy fra 1 050 000 kroner til 825 
000 kroner. Bunnfradraget vil etter dette fortsatt være høyt i nasjonal sammenheng. I 2019 ville et 
bunnfradrag på 825 000 kroner vært det 10. høyeste bunnfradraget i landet. Det er anslått at denne 
endringen vil medføre inntekter fra bolig- og fritidseiendom på 35,7 mill. kroner, noe som tilsvarer siste 
inntektsprognose og regulert budsjett for 2019. Dette er en økning fra opprinnelig budsjett 2019 på 2,3 
mill. kroner, som skyldes endring i skatteverdiene fra Skatteetaten og flere takserte eiendommer. 
 
For næringseiendom og særskilt skattegrunnlag (overgangsordningen for tidligere "verk og bruk" 
foreslås det ingen endring. 2020 er år to av nedtrappingsperioden på syv år, og dette trekker ned 
inntektsanslaget. Samtidig mottar kommunen en kompensasjon for store deler av dette, jf. omtale 
under de frie inntektene. Samtidig er det lagt til grunn økninger i skattegrunnlaget for øvrig, noe som 
trekker inntektsanslaget opp. Det budsjetteres med 102,4 mill. kroner i eiendomsskatt fra 
næringseiendom, inklusive særskilt skattegrunnlag.Dette er 1 mill. kroner høyere enn opprinnelig 
budsjett, men 5,7 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Nedgangen fra regulert budsjett skyldes 
utfasing av skatt på "verk og bruk", og må ses i sammenheng med kompensasjon gitt som 
rammetilskudd. Det er usikkerhet til anslaget, både knyttet til regelverksendringer sentralt og pågående 
juridiske prosesser rundt lokale saker. 
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I økonomiplanen fortsetter utfasingen av eiendomsskatt på verk og bruk, og inntektene fra 
eiendomsskatt er derfor redusert.  

Andre generelle statstilskudd 

Posten består av rentekompensasjonsordninger og integreringstilskudd. 
 
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 2018 (pluss familiegjenforening), 
budsjetteres det i 2020 med et forventet anmodningsvedtak på 25 personer. Anmodningsvedtaket (fra 
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) for 2019 er ikke mottatt ved fremleggelsen av budsjettet, og er 
derfor usikkert. 
 
Fra 2020 har rådmannen lagt om den budsjettmessige håndteringen av integreringstilskuddet. Dette er 
nærmere redegjort for i tiltaket bosettingsbudsjett. Hensikten med dette er at flyktningetjenesten får et 
overordnet ansvar for å prioritere ressursene på flyktningefeltet. I dag har dette vært mer spredd, og 
uten en direkte kopling mellom utgifter og tilskudd på området. Rådmannen legger til grunn at 
kommunens utgifter til bosetting av flyktninger ikke skal overstige tilskuddene fra staten. Dette gjelder i 
femårsperioden kommunen får integreringstilskudd. Kommunen har de siste årene deltatt i en 
kartlegging på området, og de siste to årene har det vært tilnærmet balanse mellom inntekter og 
utgifter. 

Rente- og avdragskompensasjoner 
Rente- og avdragskompensasjoner utgjør 6,5 mill. kroner i 2020. Rente- og kompensasjonsordningen har 
egne renteforutsetninger. Disse er basert på Finanstilsynets basisrente fratrukket 1,25 prosentpoeng. 
Basisrenten er basert på rentebetingelser i boliglånsmarkedet. Deretter trekkes det fra 1,25 
prosentpoeng som et anslag på kommunens finansieringskostnader. Som anslag på dette er det tatt 
utgangspunkt i prognosen for 3 mnd nibor og den observerte forskjellen mellom basisrenten og 3 mnd 
nibor i 2019. 

    2020 2021 2022 2023 

Prognose i 2020-budsjett   1,18 % 1,18 % 1,18 % 1,18 % 

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 1998-2003 og opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2004). 
Disse ordningene er avsluttet, og det gis ikke tilsagn til nye investeringer. Til sist kommer 
rentekompensasjon for kirkebygg. Det er særlig rentekompensasjon for investeringene i Avaldsnes kirke 
som har betydning her, i tillegg til en rekke andre mindre bygg. Det er Karmøy kirkelig fellesråd som 
søker om tilskudd på vegne av kommunen. Det er lagt opp til at kommunen og fellesrådet deler mottatt 
rentekompensasjon fordelt etter andel av finansieringen på de aktuelle prosjektene. 

    2020 2021 2022 2023 

Skolebygg   1700 1500 1400 1200 

Omsorgsbygg   4500 4500 4400 4400 

Kirkebygg   300 300 300 300 

SUM   6500 6300 6100 5900 
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Sentrale utgifter 
 
    

Budsjett 
Økonomiplan 

Beløp i 1000 
Regnskap 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

Sum sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 

 

Finansinntekter og -utgifter 

 
    

Budsjett 
Økonomiplan 

Beløp i 1000 
Regnskap 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

Renteinntekter og utbytte -61 666 -63 200 
-

86 200 
-86 200 -86 500 -87 000 

Gevinst finansielle instrumenter 90 159 70 480 
-

21 700 
-22 600 -23 400 -24 300 

Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

41 331 47 500 52 440 61 030 68 150 72 830 

Avdrag på lån 0 0 89 500 103 000 113 800 124 100 
Netto finansinntekter/finansutgifter 69 825 54 780 34 040 55 230 72 050 85 630 

Finansutgifter i tjenesteområdene -292 0 0 0 0 0 
Totale finansutgifter 82 887 54 780 34 040 55 230 72 050 85 630 

 
I økonomiplanen legges det grunn følgende utvikling i rentenivået, målt ved 3 mnds nibor-rente. 
Anslagene for 2020-2022 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 5. september 2019, 
og er fremskrevet uendret til 2023. 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. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Prognose i 2020-budsjettet 1,55 % 1,60 % 1,60 % 1,60% 1,60% 

Prognose i 2019-budsjettet 1,40 % 1,90 % 2,40% 2,40%   

Finansinntekter 

Karmøy kommunens finansinntekter kommer fra følgende kilder: 

 Renter og utbytte fra Haugland Kraft, samt renter fra Haugaland næringspark 

 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 108,2 mill. kroner i finansinntekter (renteinntekter, utbytte og gevinst 
finansielle instrumenter) i 2020. Dette er 27,7 mill. kroner mer enn i budsjettet for 2019. Den største 
komponenten i økningen er utbytte fra Haugaland Kraft, i tillegg er inntektene fra markedsporteføljen 
oppjustert. 
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Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark 
Det budsjetteres i 2020 med 70,3 mill. kroner i utbytte fra Haugaland Kraft. Dette er 19,3 mill. kroner 
mer en i budsjettet for 2019. Som det er vist til i budsjettoppfølgingene for 2019 ble utbyttet i 2019 
vesentlig større enn budsjettert. Dette skyldtes både et sterkt resultat i 2019 og ekstraordinære 
inntekter på salg av næringsparken. Sistnevnte faktor gav en engangseffekt på utbyttet i 2019 som ikke 
gir grunnlag for å øke anslått utbytte i 2020 og videre. Men det sterke resultatet inngår i den ordinære 
utbyttemodellen og  vil derfor også slå ut i høyere utbytte i 2020 og 2021. Utbyttet er videreført på 
samme nivå i hele økonomiplanen. Anslaget er basert på forventninger til selskapets resultat i 2019 og 
utbyttepolitikk i henhold til Karmøy kommunens vedtatte 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. 

Kommunen mottar renter på ansvarlige lån fra Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark. Det er 
budsjettert med en rente på 3,4 prosent i 2020, og litt synkende i økonomiplanperioden. Utlånene 
utgjør om lag 157,8 mill. kroner totalt, og det budsjetteres derfor med 5,4 mill. kroner i inntekter fra 
disse. 

Renteinntekter 
Renteinntekter består av bankinnskudd, samt 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. 

Anslåtte renteinntekter i 2020 er basert på følgende forutsetninger: 

 Gjennomsnittlig banklikviditet på 320 mill. kroner og gjennomsnittlig rente på 2,02 % 

 Gjennomsnittlig startlånsportefølje på 225 mill. kroner og gjennomsnittlig startlånsrente på 
1,93 %. 

Dette utgjør totalt 10,8 mill. kroner. 

Likviditetsanslaget er lavere enn observert likviditet så langt i 2019. Dette må ses i sammenheng med at 
mye av investeringene i 2019 er finansiert enten med fondsmidler eller med ubrukte lånemidler (lån 
som er tatt opp tidligere, men som ennå ikke var benyttet per 31.12.2018 på grunn av utsettelser i 
investeringsprosjektene). Disse forholdene vil isolert sett trekke ned likviditet i kommunen. Også i 2020 
og videre i økonomiplanen er det lagt til grunn at en del av investeringene skal dekkes av fondsmidler, 
og det er derfor lagt til grunn en viss reduksjon i budsjettert likviditet gjennom økonomiplanen. 

Startlånsporteføljen er imidlertid økende, og dette forventes om lag å oppveie at renteinntektene på 
bankinnskudd går ned i økonomiplanen. 

Gevinst finansielle instrumenter 
Karmøy kommune har god likviditet. En god del av denne likviditeten er plassert i markedet, og er 
underlagt kommunens vedtatte finansreglement. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at porteføljen 
ved inngangen til året vil være på 560 mill. kroner, og det legges til grunn en forventet avkastning på 
21,7 mill. kroner (ca. 3,9 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. Det er lagt til grunn 
gjennomsnittlig avkastning i markedsporteføljen 2008-2018 som utgangspunkt for anslag på 
meravkastning utover pengemarkedsrenten (3 mnd nibor). 
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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. Bufferfondet er en del av kommunens disposisjonsfond. 
Bufferfondet er tenkt brukt til å skjerme den løpende driften fra moderate svingninger i finansmarkedet, 
ved at lavere avkastning enn budsjettert fra finansporteføljen ved behov kan dekkes av bufferfondet. 
Fondet utgjør per i dag 20 mill. kroner, eller drøyt 3,5 prosent av forvaltningskapitalen. 

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. Både i 1. og 2. 
tertialrapport har det vært nødvendig å justere ned årets investeringskostnader som følge av utsettelser 
i prosjektene. Dette har også gjort at finansieringsbehovet i 2019 er blitt mindre. Låneopptaket i 2019 er 
derfor også sterkt redusert. I praksis forventes ikke kommunens brutto lånegjeld å øke fra 2018 til 2019, 
fordi årets låneopptak er foreslått justert ned til et nivå som er om lag lik årets avdrag. Dette gir samtidig 
en positiv konsekvens i 2020-budsjettet fordi det utsetter en del utgifter til senere budsjettår. 

Kommunens netto lånegjeld (brutto lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler) vil imidlertid øke. Per 2. 
tertialrapport forventes det brukt 162 mill. kroner av ubrukte lånemidler og netto 90 mill. kroner av 
kommunens fond for å dekke årets investeringskostnader. Dette bidrar til svekket likviditet, og lavere 
renteinntekter. 

Renteutgifter 
Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2019 anslås til å bli om lag 2,15 mill.kroner, gitt forslag til justert 
lånegjeld i 2. tertialrapport. Låneopptaket for 2019 er sterkt redusert sammenlignet med opprinnelig 
vedtatt budsjett. Dette skyldes at flere store investeringsprosjekter har senere fremdrift enn lagt til 
grunn for 2019-budsjettet. Samtidig gir disse "utsatte" kostnadene og forslag til investeringsplan en 
sterk gjeldsvekst fremover. Det budsjetteres med et netto låneopptak (dvs. låneopptak fratrukket 
budsjetterte avdrag) på 430 mill. kroner i 2020. Tabellen under viser prognose for lånegjeld ved 
utgangen av årene i økonomiplanperioden, samt prognose for gjennomsnittlig lånerente i 
låneporteføljen og samlede renteutgifter inklusive omkostninger i perioden. Til sammenligning var 
gjennomsnittsrenten i porteføljen 2,16 prosent per september 2019 (inkl. omkostninger). Det er i 
beregningene lagt til grunn at låneopptak skjer midt på året. 

Lånegjeld per 31.12 Anslag lånegjeld Gj.snitt rente Renteutgifter 

2019 2 148 038 000     

2020 2 578 484 000 2,22 % 52 440 000 

2021 2 876 905 000 2,24 % 61 030 000 

2022 3 180 684 000 2,25 % 68 150 000 

2023 3 449 382 000 2,20 % 72 830 000 

Det er lagt til grunn en flat rentebane i perioden. Når det likevel er noen mindre endringer i 
gjennomsnittsrenten skyldes det endringer i porteføljen. Det vil være en differanse mellom 
rentebetingelsene i eksisterende fastrentelån og anslått rente på disse lånene når de skal refinansieres. I 
tillegg vil nye låneopptak påvirke dette. Endringene er likevel små. 

Den foreslåtte økningen i lånegjelden fremover vil gi betydelig økning i kommunens renteutgifter. 
Fra 2020 til 2022 budsjetteres det med at renteutgiftene vil øke med 20,4 mill. kroner. Økt gjeldsnivå 
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bidrar også til økte avdragsutgifter, som øker med 34,6 mill. kroner fra forslag til budsjett 2020 til 
økonomiplan 2023. Totalt er dette en økning på 55 mill. kroner. Mye av dette er knyttet til investeringer 
innen vann, avløp og renovasjon, hvor økte kapitalkostnader vil bli dekket gjennom økte kommunale 
gebyrer. Kommunens utgifter til renter og avdrag må derfor ses i sammenheng med at inntektene på 
VAR-området øker med om lag 41 mill. kroner fra 2020 til 2023 i dette budsjettforslaget. 

Gjeldsveksten er innenfor kommunens vedtatte måltall for justert lånegjeldsgrad. 

Avdrag på lån 
Avdrag på lån (ekskl. startlån) beregnet ut fra anslått brutto lånegjeld per 1.1.20, samt forventet 
låneopptak i 2020 og en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år, utgjør 89,5 mill. kroner. Dette er en 
økning på ca 1,75 mill. kroner fra 2019. 
 
I sist vedtatte økonomiplan var det ventet en høyere vekst i avdragene. Grunnen til at så ikke skjer 
skyldes at låneopptaket i 2019 er sterkt redusert, eller i praksis forskjøvet til senere budsjettår. Det 
innebærer at lånegjelden per 1.1.20 er vesentlig lavere enn anslått i økonomiplanen for 2019-2022. 
 
Gitt at fremdriften i investeringsprosjektene blir som foreslått i budsjettet vil lånegjelden øke raskt de 
nærmeste årene. Finansiering av investeringer i økonomiplanen 2020-2023 

Finansiering 2020-2023 tall i 1000 kr 

Sum finansieringsbehov 2 815 339 

Bruk av lånemidler 1 791 425 

Salgsinntekter (bolig- og industrifelter) 78 800 

Mva-kompensasjon 281 351 

Refusjoner og mottatte avdrag på utlån 222 974 

Overføringer fra driftsbudsjettet 227 000 

Bruk av fond for boligfelter 36 000 

Bruk av fond for industrifelter 70 550 

Bruk av disposisjonsfond 75 000 

Bruk av fond for oppgradering av kommunale bygg 32 239 

Sum finansiering 2 815 339 

 
Av låneopptaket i 2020-2023 er vel halvparten knyttet opp til investeringer innenfor vann, avløp og 
renovasjon (VAR). Disse investeringene blir finansiert av brukerne gjennom de kommunale gebyrene. 
Økte utgifter til renter- og avdrag må derfor ses i sammenheng med økte inntekter fra tjenesteområde 
VAR. Videre er det brukt betydelige midler fra fond for å finansiere investeringsplanen innenfor vedtatt 
måltall for justert lånegjeldsgrad. For mer om dette, se investeringsplanen. 

 

Til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 Budsjett Økonomiplan 
Oppsummering sentrale poster 2019 2020 2021 2022 2023 

Frie disponible inntekter -2 440 200 -2 533 471 -2 534 430 -2 528 583 -2 522 005 
Finansinntekter/-utgifter 54 780 34 040 55 230 72 050 85 630 
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 
Overført til investering 52 712 56 000 56 500 57 000 57 500 

Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling 
tjenesteområdene 

-2 332 708 -2 443 431 -2 422 700 -2 399 533 -2 378 875 

Sum fordelt tjenesteområdene 2 332 708 2 443 431 2 422 700 2 399 533 2 378 875 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 
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Disponering av driftsrammen 
 
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier 
 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2020 2021 2022 2023 
          
Vedtatt Budsjett Forrige år 2 332 708 2 332 708 2 332 708 2 332 708 

Lønns- og prisvekst 72 370 72 370 72 370 72 370 
Pensjonsendringer -11 469 -11 792 -11 997 -11 978 
Helårseffekter av vedtak  176 1 446 176 1 446 
Tidsavgrenset bevilgning -2 900 -2 900 -2 998 -2 998 
Andre tekniske justeringer 13 307 11 150 11 150 11 150 

Tekniske justeringer 71 484 70 274 68 701 69 990 

Konsekvensjustert ramme 2 404 192 2 402 982 2 401 409 2 402 698 
Nye tiltak 99 185 117 835 119 813 113 318 
Innsparing -59 946 -98 117 -121 689 -137 141 

Nye tiltak 39 239 19 718 -1 876 -23 823 

Ramme 2020-2023 2 443 431 2 422 700 2 399 533 2 378 875 

 

Kommunens overordnede mål og prioriteringer 

 
Det kommunale plansystemet, Karmøy kommunens målkart, deltakelse i pilotprosjekt om FNs 
bærekraftmål og status på vedtatt planstrategi 2016-2019 

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. 

Sentrale planarbeider i 2020 

Plan og bygningslovens paragraf 10-1 omhandler Kommunal planstrategi der det blant annet framgår 
følgende: 

«….Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi….» 

En slik planstrategi har som formål å trekke opp sentrale utfordringsbilder og hvilke planer som skal 
gjennomføres i valgperioden for å ta fatt i disse utfordringene. 

Arbeidet med planstrategien for den nye kommunestyreperioden er i startfasen og det er et siktemål at 
kommunestyret vil få denne til behandling senest i mars/april 2020 – altså med god tidsmargin i forhold 
til lovens krav. 

Kravet om å vedta en slik planstrategi kom inn i lovverket i 2010 og dette har etter rådmannens 
vurdering vist seg å være et nyttig dokument for å prioritere sentrale planoppgaver, sett opp mot 
kapasitet og ressursbruk. Dokumentet gir også et godt grunnlag for å følge opp status og framdrift 
underveis både fra politisk og administrativt nivå. 

Med bakgrunn i det som er omtalt ovenfor vil en opplisting av aktuelle forestående planoppgaver på 
nåværende tidspunkt være å foregripe innholdet i ny planstrategi, som foreløpig er i en innledende 
form. Rådmannen vil imidlertid allerede nå peke på behovet for to omfattende planprosesser som trer 
tydelig fram. Dette gjelder full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. Forslag 
til ny kommunal planstrategi vil med stor sannsynlighet prioritere disse planoppgavene. Revisjon av 
samfunnsdelen bør komme først i tidsrekken blant disse. Her bør arbeidet være godt i gang i løpet av 
2020 for å sikre at planens mål og satsningsområder blir forankret tidligst mulig i 
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kommunestyreperioden. En slik prioritert framdrift legger grunnlaget for at samfunnsdelen kan fungere 
etter intensjonen, som et overordnet politisk styringsverktøy. 

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. 

Hovedgrep - lederutviklingsprogram 

Kravene og kostnadene knyttet til velferdstjenestene øker sterkt og med det behovet for nytenkning og 
bedre utnyttelse av ressursene. Karmøy kommune har over flere år vært i en utviklingsprosess for å 
styrke organisasjonens evne til å takle den økte endringstakten og for å sette klare strategiske mål. God 
ledelse på alle nivåer i organisasjonen er en viktig innsatsfaktor og i 2019 ble fire lederprinsipper 
utarbeidet og kommunisert ut i organisasjonen. Prinsippene framhever fire sider ved lederrollen som 
blir avgjørende for å kunne være en god leder i Karmøy kommune. 

1. Vi gir retning 
- tydeliggjør og kommuniserer visjon, mål og ønsket resultat. 

2. Vi gir støtte 
- ser medarbeider og gir rom for autonomi. 

3. Vi samskaper 
- verdsetter initiativ og utvikler arenaer for samhandling. 

4. Vi er proaktive 
- er forutseende, søker aktivt etter muligheter og iverksetter 

Lederutviklingsprogrammet 

Rådmannen ønsker å styrke lederkompetansen på alle nivå i organisasjonen og har satt i gang arbeidet 
med å utvikle et lederutviklingsprogram som vil ha sin oppstart i 2020 og gå over ett år. Det vil være i 
underkant av 200 deltakere i programmet og hovedmålgruppene er sektor, virksomhet- og 
avdelingsledere. 

Lederutviklingsprogrammet vil bygge på de fire lederprinsippene og kommunens målkart. Deltakerne 
skal få en økt forståelse av kommunens lederprinsipper og hva det betyr for eget lederskap. 
Programmet vil være knyttet opp mot medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR og den enkeltes deltagers 
ledelses- og driftsutfordringer. Reelle endringsprosjekter i organisasjonen vil bli brukt for å skape økt 
forståelse for hvordan etatene og virksomheten mer effektiv kan samhandle. 

Programmene vil inneholde trening av lederferdighet og deltagelse i læringsgrupper der erfaringer og 
utfordringer har fokus. En viktig målsetting er å skape en forståelse av hva som forventes av ledere i 
kommunen gjennom gode dialoger og arbeid i læringsgrupper. Rådmannens ledergruppe vil være aktivt 
involvert og bidra gjennom i opplæringen av ledere på alle nivåer. 

Lederutviklingsprogrammet skal skape en kultur for å være proaktiv og fremme samskaping, der ledere 
kan finne sammen på tvers av fagområder, og der ledelsen ikke bare i ord, men i handling viser at de vil 
fremme nytenkning. Ledelse dreier seg om evnen til å gjennomføre ideer gjennom samarbeid med 
andre. Ledelse er målrettet, den er situasjonsbestemt og det dreier seg om påvirkning mellom 
mennesker. 
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Lederutviklingsprogrammet blir en viktig motor i arbeidet for å nå målet om å «Utvikle og gi 
framtidsretta tjenester» og for å nå målet om å være «Regionens mest inspirerende arbeidsplass» 
gjennom å skape holdninger, kunnskaper og ferdigheter som fremmer nytenking og utvikling og 
mestring og motivasjon. 

I de økonomiske nedgangstider kan det settes spørsmål om det å satse på et nytt 
lederutviklingsprogram er den riktige prioriteringen. Det motsatte perspektiver er at kommunen ikke 
har råd til å stagnere i motgang. Ved å investere i lederkompetanse nå, tenker vi langsiktig, vi gjør oss i 
stand til å møte utfordringene på en mer effektiv måte. 

God økonomisk styring og riktig prioritering 

Karmøy kommune har de siste årene hatt flere saker knyttet til langsiktig bærekraftig 
økonomiforvaltning. Kommunestyret 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 2018 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 2020-
2023. 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 2020. 

Utvikle og gi framtidsrettede tjenester - heldigital innen 2020 

Vi bruker i stadig større grad teknologi til å fornye, forenkle og forbedre tjenester, prosesser og 
arbeidsmåter. Det er det digitalisering handler om. Nye digitale løsninger vil gi innbyggere, frivillighet og 
næringsliv et digitalt alternativ i sitt anliggende med kommunen. Dette vil gjør brukeren mer selvbetjent 
og gir bedre muligheter til innsyn i egne data. 

Samtidig vil digitalisering av tjenesteproduksjonen resultere i store datamengder som inneholder 
informasjon av ulike klasser av personopplysninger og grad av sensitivitet. Det er fundamentalt at 
kommunen etterlever kravene til informasjonssikkerhet og personvern på alle områder. 

Digitalisering krever god infrastruktur, noe som vektlegges ved utforming av alle nye funksjoner og 
bygninger. I Karmøy kommune har vi godt og velutbygd nettverk, både kablet og trådløs. Dette jobbes 
det kontinuerlig med. 

Forenkling og automatisering av regelstyrte repetitive prosesser kan gi mer effektivitet og bedre 
tjenester til innbyggere.  

Innbyggernes behov skal løses med digitale tjenester som oppleves som helhetlige og 
sammenhengende. For å oppnå det er det viktig med samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner 
og stat. Karmøy kommune er med i KS sitt fellesprosjekt DigiFin, hvor formålet er å utvikle flere nye 
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felles digitale løsninger for kommunal sektor. Videre er Karmøy kommune medlem i samarbeidet 
DigiRogaland som er et samarbeid om felles digitale løsninger for folk i Rogaland. 

Inkluderende og mangfoldig kommune 

Utenforskap 
Utenforskap rammer alle grupper i samfunnet fra små barn og unge, arbeidsledige, innvandrere og 
flyktninger, syke og uføre, eldre eller enslige. Folk i alle aldre og i helt ulike livssituasjoner. Mange faller 
utenfor samfunnsarenaer som er viktige. De fullfører ikke utdanningen, de faller utenfor arbeidslivet, de 
sliter med psykiske problemer eller er utenfor de sosiale nettverkene og andre arenaer. 

Det kan ramme hardt å stå utenfor. I tillegg er det uheldig for samfunnet. Det truer bærekraften i 
velferdssamfunnet, og vi mister verdifulle ressurser. Samfunnet vårt trenger alle og kommunen har et 
utvidet ansvar og en unik mulighet til å skape inkludering og et mangfoldig samfunn. 

Integrering av flyktninger 
Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) har i samarbeid med NAV flyktningteam ansvar for iverksetting, 
tilrettelegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for flyktninger i alderen 18 til 55 år med 
behov for kvalifisering. Programmet varer normalt i to år, med mulighet for utvidelse i inntil ett år. 
Introduksjonsordningen er ment å styrke muligheten for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og sikre 
økonomisk selvstendighet. Flyktningetjenesten jobber godt med bosetting og integrering av flyktninger 
og har gode resultater over tid. 

Samarbeid med NAV.  
Hvordan hindre at folk faller utenfor arbeidsmarkedet? Når folk har stått utenfor over tid, er veien 
tilbake lang. Kommunens etater har både kortsiktig og langsiktige samarbeidsprosjekter med NAV for å 
få folk i arbeid. 

Dette inkluderingsarbeidet er krevende for arbeidsplassene og prioriteringer, organisering og 
rammeverk må være avklart. 

Frivilligheten 
Frivilligheten Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, 
kompetanser og interesser. Karmøy kommune ønsker å være koordinator, støttespiller og 
samarbeidspartner og tilrettelegge for at frivilligheten i Karmøy kan vokse og videreutvikle seg. 

Mangfold 
Kommunen er opptatt av å legge til rette for mangfold og inkludering på alle nivåer. Rådmannen å ha 
ansatte med variert kompetanse, erfaring, alder, kjønn, legning og kulturell bakgrunn. Det legges også til 
rette for at alle brukere skal få ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 
Mangfold må sees på som en berikelse, heller enn en begrensing. Det er viktig å ha rom for alle og blikk 
for den enkelte. 

Universell utforming 
Universell utforming er et begrep som de fleste etter hvert har fått et forhold til, og sentralt står ofte 
tilgjengelighet i det offentlige rom. Kommunens plan for universell utforming gir 

føringer, og kompetansen blant de ansatte i Karmøy kommune har økt. Det finnes fortsatt en del 
utfordringer, og disse skal kartlegges. 
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Ulike tiltak 
I omsorgstjenesten er prosjektet «menn i helse» godt i gang. Her er tidligere arbeidsledige menn nå i et 
utdanningsløp for å bli helsefagarbeidere i en sektor hvor menn er sterkt underrepresentert. 

I ulike dagtilbud gis utviklingshemmede og andre muligheter for arbeid og aktivitet blant annet gjennom 
styrking av tilbudet på Solstein med overføring av kommunens vaskeri og etablering av Ekta 
aktivitetssenter samlokalisert med Solstein. 

Helsestasjon for ungdom har også egne guttedager for å legge til rette for mer bruk av tjenestene til 
disse. 

Forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse er en viktig prioritering i mange av kommunes sektorer. 

Deltakelse i pilotprosjekt om FNs bærekraftmål 

Bærekraftig samfunnsutvikling i kommune-Norge 

Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme en bærekraftig utvikling igjennom felles, 
retningsgivende målsettinger for stat, fylke og kommune. «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023» ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. I inneværende 
periode skal særlig FNs bærekraftmål legges til grunn i planleggingen: 

«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen». 

Bruk av bærekraftmålene i planleggingen er, med unntak av noen få enkeltkommuner, å anse som 
nybrottsarbeid i kommune-Norge. Karmøy er én av femten kommuner på landsbasis som skal delta i et 
pilotprosjekt for bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på by- og tettstedskommuner. I prosjektet 
skal kommunene kartlegges etter et standardisert sett av målbare indikatorer for hver av de 17 
bærekraftmålene. Prosjektets hensikt er å gi kommunene et kunnskapsgrunnlag til å orientere seg om 
egen utviklingsretning i forhold til bærekraftmålene, men også et sammenligningsgrunnlag opp mot 
andre kommuner. 

Det ovennevnte kunnskapsgrunnlaget kan anses som et viktig bidrag for at Karmøy skal kunne bedre 
følge opp de nasjonale forventningene til planleggingen. Kunnskapsgrunnlaget kan tenkes å være et 
viktig bidrag i en rekke av planarbeidene i inneværende kommunestyreperiode, herunder kommuneplan 
(samfunnsdel og arealdel) samt kommunedelplan for klima og energi. 

 



Status på planstrategi 

 

Planstrategi 2016-2019 - status per oktober 2019 

Planer og plandokumenter etter plan- og bygningsloven   

Planstrategi 

 

Kommuneplan 

 

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  
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Sektorplaner og andre temaplaner  
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Andre styringsdokument  

 

Større utredninger og kunnskapsdokument 
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Befolkningsutvikling 
 
Omtale av befolkningsutvikling og prognosene som ligger til grunn for økonomiplanen. 

Demografiske forutsetninger for økonomiplanen 

 
Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan er basert på befolkningsfremskrivninger ved bruk av 
SSBs hovedalternativ "middel nasjonal vekst". 

Befolkningsutviklingen de siste årene. 

De siste årene har befolkningsutviklingen i Karmøy skilt lag med de nasjonale veksttallene. Etter at 
befolkningen vokste jevnt og trutt, fra kommunen passerte 40 000 innbyggere i 2010, til den passerte 42 
200 innbyggere i 2016, har veksten mer eller mindre flatet ut. I 2018 falt innbyggertallet med 82 
personer. 

Nedgangen skyldes både at netto tilflytting snudde negativt fra 2015. Dette faller sammen i tid med 
oljeprisfallet i 2014, som gav dårligere tider i lokalt næringsliv på sørvestlandet. I årene 2015-2018 var 
netto tilflytting på -604 personer. Det flyttet altså flere ut av Karmøy enn inn til Karmøy, 

I tillegg har barnekullene blitt redusert. 

Synkende fødelstall 

Fødselstallene er fortsatt lave. Det er registrert 212 fødte i 1. halvår 2019, mot 222 fødte i 1. halvår 
2018. Dette er det laveste fødselstallet i 1. halvår i Karmøy siden 2004. Det er ikke mange år siden 
fødselstallene var vesentlig høyere. I årene 2009-2015 lå fødselstallene mellom 504 og 565 barn per år, 
mens tallene har blitt gradvis redusert i årene siden. 
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Om befolkningsprognosen i årene fremover. 

I arbeidet med budsjett- og økonomiplan er SSBs hovedalternativ "middel nasjonal vekst" lagt til grunn 
(det såkalte "mmmm-alternativet). 

Disse prognosene er usikre, særlig knyttet til utviklingen i fødselstall. SSBs prognoser ligger nå mye 
lavere enn for en del år siden. Særlig gjelder dette utvikling i barnetallet, som er en nasjonal trend, samt 
at det for Karmøy også kan skje raske endringer på netto tilflytting til kommunen.  

Hva viser oversiktene under? 

Oversiktene under viser forventet utvikling i folketallet, fordelt på aldersgrupper, ut fra hovedscenariet 
til SSB. Tallene er status per 1.1. i de respektive år (kolonnen 2020 viser tallene per 1.1. 2020). Tallene 
viser: 

1. Antall personer per 1.1. i de respektive år. 
  

2. Indeks for de ulike aldersgruppene, hvor forventet tall for 1.1.2020 er satt til 100. Når det for 
2023 står 91,0 % for aldersgruppen 1-5 år, betyr det at prognosen forventer en reduksjon på 9 
prosent (100-91) i denne aldersgruppen fra 1.1.2020 til 1.1. 2023. 
  

3. Teoretisk kostnadseffekt. Ved hjelp at metoden teknisk beregningsutvalg for kommunal 
økonomi bruker til å beregne kostnadseffekten av flere eller færre innbygger, er det gjort en 
teoretisk beregning av hva dette tilsier at kostnadene vil økes eller reduseres med i Karmøy 
kommune. For eksempel viser tallene at det på grunn av at det blir færre barn i barnehagealder, 
skulle en slik teoretisk gjennomsnittsberegning tilsi at kostnadene skulle gå ned med 11,2 mill. 
kroner i 2020, deretter ytterligere 20,7 i 2021 og 15,1 mill. kroner i 2022 og så videre. Mens økt 
antall eldre i aldersgruppen 80-89 år skulle tilsi en økning på 10,2 mill. kroner i 2020. 
 
Dette er teoretiske beregninger som ikke tar hensyn til lokale forhold, terskelkostnader og 
utvikling i lokalt behov/etterspørsel. 
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Demografi 

 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 - åringer 438 432 428 429 431 435 440 444 450 454 460 
Barnehage (1-5 år) 2 529 2 422 2 345 2 302 2 271 2 264 2 267 2 278 2 295 2 317 2 335 
Grunnskole (6-15 år) 5 751 5 803 5 782 5 694 5 646 5 536 5 410 5 268 5 149 5 063 4 976 
Videregående (16-19 år) 2 195 2 141 2 150 2 237 2 239 2 317 2 366 2 379 2 422 2 386 2 344 
Voksne (20-66 år) 24 706 24 621 24 587 24 519 24 526 24 497 24 498 24 552 24 543 24 594 24 666 
Eldre (67-79 år) 4 678 4 793 4 912 5 037 5 095 5 192 5 258 5 320 5 389 5 383 5 402 
Eldre (80-89 år) 1 452 1 533 1 574 1 649 1 757 1 844 1 963 2 069 2 171 2 303 2 393 
Eldre (90 år og eldre) 310 319 329 335 355 367 365 383 398 419 452 
Total 42 059 42 064 42 107 42 202 42 320 42 452 42 567 42 693 42 817 42 919 43 028 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 - åringer 100,0 % 98,6 % 97,7 % 97,9 % 98,4 % 99,3 % 100,5 % 101,4 % 102,7 % 103,7 % 105,0 % 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Barnehage (1-5 år) 100,0 % 95,8 % 92,7 % 91,0 % 89,8 % 89,5 % 89,6 % 90,1 % 90,7 % 91,6 % 92,3 % 
Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 100,9 % 100,5 % 99,0 % 98,2 % 96,3 % 94,1 % 91,6 % 89,5 % 88,0 % 86,5 % 
Videregående (16-19 år) 100,0 % 97,5 % 97,9 % 101,9 % 102,0 % 105,6 % 107,8 % 108,4 % 110,3 % 108,7 % 106,8 % 
Voksne (20-66 år) 100,0 % 99,7 % 99,5 % 99,2 % 99,3 % 99,2 % 99,2 % 99,4 % 99,3 % 99,5 % 99,8 % 
Eldre (67-79 år) 100,0 % 102,5 % 105,0 % 107,7 % 108,9 % 111,0 % 112,4 % 113,7 % 115,2 % 115,1 % 115,5 % 
Eldre (80-89 år) 100,0 % 105,6 % 108,4 % 113,6 % 121,0 % 127,0 % 135,2 % 142,5 % 149,5 % 158,6 % 164,8 % 
Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 102,9 % 106,1 % 108,1 % 114,5 % 118,4 % 117,7 % 123,5 % 128,4 % 135,2 % 145,8 % 
Total 100,0 % 100,0 % 100,1 % 100,3 % 100,6 % 100,9 % 101,2 % 101,5 % 101,8 % 102,0 % 102,3 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt 

0 - åringer -842 400 -421 200 -280 800 70 200 140 400 280 800 351 000 280 800 421 200 280 800 421 200 702 000 
Barnehage (1-5 
år) 

-
11 213 000 

-
20 678 400 

-
15 114 400 

-8 338 600 -6 432 200 -1 688 400 77 600 1 570 200 2 922 400 3 805 400 3 125 600 -51 963 800 

Grunnskole (6-
15 år) 

0 7 987 200 -3 225 600 
-

13 516 800 
-7 372 800 

-
16 896 000 

-
19 353 600 

-
21 811 200 

-
18 278 400 

-
13 209 600 

-
13 363 200 

-
119 040 000 

Videregående 
(16-19 år) 

-1 054 100 -1 123 200 99 000 1 852 500 -43 100 1 694 100 1 105 400 128 900 994 400 -701 100 -844 500 2 108 300 

Voksne (20-66 
år) 

-2 874 700 -1 722 800 -1 002 100 -1 790 000 -6 800 -558 200 210 700 1 205 400 -202 600 984 200 1 121 000 -4 635 900 

Eldre (67-79 år) 6 237 000 6 520 500 6 747 300 7 087 500 3 288 600 5 499 900 3 742 200 3 515 400 3 912 300 -340 200 1 077 300 47 287 800 
Eldre (80-89 år) 10 241 000 15 082 200 7 634 200 13 965 000 20 109 600 16 199 400 22 157 800 19 737 200 18 992 400 24 578 400 16 758 000 185 455 200 
Eldre (90 år og 
eldre) 

-360 700 3 246 300 3 607 000 2 164 200 7 214 000 4 328 400 -721 400 6 492 600 5 410 500 7 574 700 11 903 100 50 858 700 

Total 133 100 8 890 600 -1 535 400 1 494 000 16 897 700 8 860 000 7 569 700 11 119 300 14 172 200 22 972 600 20 198 500 110 772 300 

 

Under kommer tabellene sortert på aldersgruppene barnehagealder, skolealder samt de eldste 
aldersgruppene. 

Demografi barnehagealder (1-5 år) 
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Fødselstallene synker, både i Karmøy og nasjonalt.  Fra 2009 til 2018 gikk "Samlet fruktbarhetstall" ned 
fra 1,98 barn per kvinne til 1,56 barn per kvinne, noe som er det laveste som er målt noen gang i Norge. 

Det har altså skjedd nokså mye på relativt kort tid når det gjelder utvikling i fødselstall. For Karmøy 
kommune betyr det at behovet for barnehageplasser er i rask endring. I økonomiplanperioden forventes 
det derfor en betydelig reduksjon i behov for antall barnehageplasser. Over 90 prosent av antall barn i 
alderen 1-5 år går i barnehager, og hovedalternativet i SSB er at denne aldersgruppen vil bli redusert 
med nærmere 300 barn fra 2018 til 2022. 

For kommunens økonomi er det helt nødvendig at dette medfører en tilhørende lavere kostnad til 
barnehageplasser. I inntektssystemet til kommunene vurderes den årlige inntektsveksten ut fra 
kommunens demografiske utgifter (om kommunen får færre eller flere innbygger i ulike aldersgrupper). 
Forventet høyere utgifter til antall eldre motsvares delvis av forventet lavere utgifter som følge av at det 
blir færre barn. I økonomiplanen betyr det at det trekkes ut midler fra barnehageområdet i takt med 
utviklingen i antall barn, noe som er nødvendig for at kommunen skal ha handlingsrom får dekke opp 
utviklingen på tjenester som omsorg, hvor behovene vil øke.  

I tillegg til at kommunen dermed må redusere antall barnehageplasser kommunen betaler for, så vil det 
også være en utfordring å opprettholde samme kostnadsnivå i en situasjon hvor det fort vil være mer 
ledig kapasitet. 

Om usikkerhet i anslagene: 
Befolkningsprognoser for ufødte barnekull blir naturlig nok usikre. SSB har flere alternative scenarier, de 
kan ikke regnes som ytterpunkter for mulig utvikling, men kan gi en ide om spredningen på ulike 
prognoser. 

 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fruktbarheten-fortsetter-a-synke
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Aldersgruppen 1-5 år 01.01.2019 01.01.2022 endring 

Hovedalternativ 2594 2302 -292 

"lav nasjonal vekst" 2594 2168 -426 

"høy nasjonal vekst" 2594 2436 -158 

Kilde: SSB/Framsikt       

 

Demografi skolealder (6-15 år) 

 

 

For aldersgruppen 6-15 år forventes det relativt små endringer i innbyggertallet i økonomiplanperioden. 
I perioden 2018 til 2023 vil tallet være nokså stabilt, med litt variasjon på grunn av ulik størrelser på de 
ulike inngående og utgående elevkullene, men samlet en reduksjon på 57 personer i aldersgruppen i 
perioden. Deretter, etter denne økonomiplanperioden, forventer befolkningsprognosene en nedgang, 
når de små kullene vi har de siste par årene, og forventer de neste par årene, når skolealder. 

I økonomiplanen forventes utgiftene først å stige fra 2020 til 2021, for deretter å falle. Rammen for 
tjenesteområde skole er kompensert for effektene av dette, men samtidig foreslås det innsparingstiltak 
for å saldere budsjettet. Se mer under tjenesteområde skole. 

Om usikkerhet i anslagene: 
Befolkningsprognosen for barn i skolealder er mindre usikre enn for barnehage, da det i 
økonomiplanperioden er snakk om barnekull som allerede er fødte. 

SSB har flere alternative scenarier, de kan ikke regnes som ytterpunkter for mulig utvikling, men kan gi 
en ide om spredningen på ulike prognoser. Forhold som arbeidsinnvandring og netto innflytting vil 
kunne ha større betydning også på relativt kort sikt. 
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Aldersgruppen 6-15 år 01.01.2019 01.01.2022 endring 

Hovedalternativ 5 751 5 694 -57 

"lav nasjonal vekst" 5 751 5 669 -82 

"høy nasjonal vekst" 5 751 5 716 -35 

Kilde: SSB/Framsikt       

 

Demografi eldre (67 år og over) 

 

 

Antall eldre vil øke fremover. I økonomiplanperioden er det særlig aldersgruppen 80-89 år som 
forventes å vokse mye, mens i de påfølgende årene vil en begynne å se en sterk vekst også i personer 
over 90 år. 

Utvikling i aldersgrupper, indeks 
(1.1.2019 = 100) 2019 2023 2028 

67-79 år 100 110 118 

80-89 år 100 118 165 

90+ år 100 108 135 

Kilde: SSB/Framsikt       

I Karmøy bor rundt 12 prosent av innbyggerne over 80 år i institusjon eller bolig med 
heldøgnsbemanning. Dersom denne dekningsgraden skal holdes på samme nivå, tilsier det et behov for 
33 nye plasser de neste fire årene. 

I forslag til investeringsplan er det lagt opp til at 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsplasser, totalt 40 
plasser, skal stå ferdig innen 2022. I forslag til økonomiplan er det lagt opp til en gradvis økning av 
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rammene i omsorgssektoren utover i økonomiplanen som følge av demografi, men samtidig er også 
omsorgssektoren omfattet av innsparingsbehovene i perioden. Se mer under tjenesteområde omsorg. 

Om usikkerhet i anslagene: 
Forskjellen mellom ulike befolkningsscenarioer på nasjonalt nivå gir små utslag i tallene for antall eldre i 
Karmøy. Usikkerheten vil trolig mest ligge i intern flytting mv. 

  



Investeringer i økonomiplanen 
 

Samlet oversikt over investeringsplan 2020-2029. 

Generelle investeringer 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Administrasjon              
Digitalisering (planprosjekt) 2021 0 11 525 5 275 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Energikartlegging  2020 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IKT-investeringer Årsbevilgning   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kjøp av eiendom 2020 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reservestrøm 2020 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Administrasjon  0 20 025 19 775 11 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              
Barnehage              

Avaldsnes barnehage - UU og 
oppgradering uteareal 

2028 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 

Bygnes Vitenbarnehage – 
garderobe 

2028 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 

Kolnes barnehage - utvidelse 2030 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 8 000 
Kolnes barnehage - UU og 
oppgradering uteareal 

2023 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 

Skudenes barnehage - 
vann/avløpskrav 

2020 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vormedal barnehage - UU og 
oppgradering uteareal 

2021 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Barnehage  0 21 800 500 800 0 600 0 0 0 0 4 900 8 000 

              
Skole              

Ny skole Kolnes/Eikje 2030 0 314 500 0 0 0 0 0 0 0 18 000 49 000 137 000 
Ny skole Veavågen  2024 0 303 000 0 13 000 27 000 174 000 89 000 0 0 0 0 0 
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Ny skole Åkra 2031 0 264 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 37 000 
Realfagslab Stangeland og Bø 
ungdomsskole 

2028 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 

Skudeneshavn skole - renovering 2030 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 5 000 
Skudeneshavn skole - UU og 
oppgradering uteareal 

2022 0 1 200 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 

Stangeland skole 2022 0 380 000 131 000 134 600 60 097 0 0 0 0 0 0 0 
Vormedal ungdomsskole - 
rehab/påbygg 

2020 0 150 000 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vormedal ungdomsskole - UU og 
oppgradering uteareal 

2020 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Skole  0 1 421 700 160 600 147 600 88 297 174 000 89 000 0 0 19 200 56 200 179 000 

              
Kultur              

Historiske Avaldsnes - ny 
utstilling 

2024 0 15 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 

Sum Kultur  0 15 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 

              
Idrett              

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 
Lagerlokaler Åkrehamn 2020 0 1 481 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny idrettshall Vormedal 2021 -10 000 36 000 35 614 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny skole Kolnes/Eikje 2030 -10 000 47 500 0 0 0 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 
Stangeland skole 2022 -10 000 36 000 15 000 15 400 6 380 0 0 0 0 0 0 0 
Åkra - 
erverv/infrastruktur/idrettshaller 

2020 -17 800 157 000 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Idrett  -47 800 277 981 52 570 22 400 7 880 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 

              
Livssyn              

 Kirkegård/gravplass - utbedring 
2018-2026 (planprosjekt) 

2026 0 38 849 0 0 1 000 7 500 1 000 7 500 7 500 0 0 0 

 Kirkegård/gravplass - utbedring 
2027- (planprosjekt) 

2036 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 9 500 20 000 

Kirkebygg - rehabilitering Årsbevilgning   2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Livssyn  0 69 349 2 000 2 000 3 000 7 500 1 000 7 500 7 500 1 000 9 500 20 000 

              
Helse              

Beredskapssenter, lege, brann 
og ambulanse 

2024 0 40 059 59 0 9 800 17 000 11 962 0 0 0 0 0 

Sum Helse  0 40 059 59 0 9 800 17 000 11 962 0 0 0 0 0 
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Omsorg              
Digitalisering / 
pasientsikringsanlegg 

2020 -10 720 12 200 14 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forebyggende tiltak mot 
legionellasmitte 

2020 0 4 000 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   250 0 0 0 0 400 0 0 260 500 
Nye Skudenes bu- og behandling 2022 -57 227 68 373 14 000 56 800 50 800 0 0 0 0 0 0 0 
Nytt MO senter 2025 -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 
Vea Sykehjem - byggetrinn 2  2021 0 195 800 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Omsorg  -72 197 316 623 28 997 56 866 51 300 2 500 17 500 20 400 0 0 260 500 

              
Sosial              

Nytt MO senter 2025 -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 

Sum Sosial  -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 

              
Forvaltning              

Oppmålingsmateriell Årsbevilgning   0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 

Sum Forvaltning  0 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 

              
Nærmiljø              

Byutvikling (planprosjekt) 2023 0 40 000 3 200 18 500 13 500 4 300 0 0 0 0 0 0 
Historiske Avaldsnes - 
driftsbygning og parkering 

2022 0 25 000 0 10 000 12 250 0 0 0 0 0 0 0 

Lysløype fastlandskarmøy 2026 -2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 
Lysløype Kolnes-Raglamyr 2024 -1 750 1 750 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 
Lysløype Åkra 2023 -2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 
Park/lekeplass Åkra -  etappe 2 2020 -500 1 915 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Almannamyr 2020 -1 325 1 325 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Vea 2020 -1 550 1 550 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Universell utformet sti Bukkøy 2021 0 2 000 0 1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Nærmiljø  -9 125 77 540 9 531 30 248 27 750 6 300 3 500 0 4 000 0 0 0 

              
Bolig              

Boliger tilpasset vanskeligstilte 
2018-2023 (planprosjekt) 

2023 -3 550 27 735 4 850 9 500 8 000 2 885 0 0 0 0 0 0 

Boliger tilpasset vanskeligstilte 
2024-2029 (planprosjekt) 

2029 0 20 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og behandling 2022 -11 706 19 945 3 500 14 200 12 700 0 0 0 0 0 0 0 
Omsorgsboliger for videresalg 2021 -16 000 4 000 16 500 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Omsorgsplasser Spanne (60 
plasser) 

2027 -87 790 145 210 0 0 0 0 0 77 000 80 000 76 000 0 0 

Planleggingsmidler omsorgstun, 
langtidsplasser mv. fastlandet 

2020 0 50 000 48 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  -119 046 266 890 73 673 26 700 20 700 2 885 0 81 740 84 000 80 000 4 000 4 000 

              
Næring              

Beredskapssenter, lege, brann 
og ambulanse 

2024 0 131 060 60 0 33 000 58 000 40 000 0 0 0 0 0 

Brannstasjon Veavågen 2023 0 86 000 5 000 10 000 41 500 29 500 0 0 0 0 0 0 

Sum Næring  0 217 060 5 060 10 000 74 500 87 500 40 000 0 0 0 0 0 

              
Samferdsel              

Gang og sykkelvei - Eidsbakkane-
Stølen 

2020 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 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 
Infrastruktur/utvikling Kolnes 2023 0 80 000 0 4 000 45 000 30 000 0 0 0 0 0 0 
Lagerlokaler Åkrehamn 2020 0 1 519 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny sopebil 2020 0 4 250 4 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nyanlegg vei og gatelys Årsbevilgning   1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overdragelse av anlegg fra andre Årsbevilgning   2 543 2 390 1 824 1 620 1 060 1 060 894 894 383 383 
Parkeringshus Kopervik - 
rehabilitering 

2024 0 4 800 0 0 0 0 4 800 0 0 0 0 0 

Tostemveg 2021 0 4 500 2 710 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 
(planprosjekt) 

2021 0 29 671 15 509 4 907 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trafikksikkerhetsplan 2026-2029 
(planprosjekt) 

2029 0 20 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

Vedlikeholdsmaskiner Årsbevilgning   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 000 4 000 5 000 

Sum Samferdsel  -17 403 196 740 35 068 20 797 55 324 40 120 14 360 9 560 14 394 14 894 9 383 10 383 

              
Brann og ulykkesvern              

Skudeneshavn brannstasjon - 
ombygging/tilbygg 

2020 0 8 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Brann og ulykkesvern  0 8 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Økonomi              

Beredskapssenter, lege, brann 
og ambulanse 

2024 0 40 881 60 0 10 000 18 000 13 000 0 0 0 0 0 

Mindre oppgraderinger av bygg 
og anlegg 

Årsbevilgning   9 000 12 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
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Universell utforming 
(planprosjekt) 

2023 0 15 550 3 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 

Sum Økonomi  0 56 431 12 060 14 000 26 000 35 000 28 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Sum  -269 821 3 041 648 408 093 342 661 376 051 387 155 233 822 160 450 130 894 139 344 114 243 268 133 

 

Selvkostinvesteringer 
 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

VAR              
Anleggsmaskiner - Borgaredalen 2022 0 6 600 0 2 500 2 100 0 0 0 0 0 0 0 
Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-
ladefasiliteter 

2021 -5 200 19 900 12 550 12 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 2024 0 753 524 121 166 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 
Hovedplan avløp 2025-2031  (planprosjekt) 2031 0 700 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Hovedplan vann (planprosjekt) 2029 0 823 025 80 900 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 
Kopervik renseanlegg 2026 0 200 000 0 0 0 15 000 15 000 85 000 85 000 0 0 0 
Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 2027 0 42 150 12 851 15 850 5 500 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 0 0 
Nye avfallsdunker 2020 0 25 500 1 000 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nødstrømsaggregat Brekke vannbeh. 2020 0 17 000 16 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rensing av sigevann fra deponi 2022 0 20 000 5 000 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 
Reservevannforsyning 2029 0 603 500 2 293 1 000 0 0 25 000 25 000 150 000 150 000 125 000 125 000 
Slambehandling - Borgaredalen 2020 0 6 000 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sorteringshall - Borgaredalen 2021 0 27 500 7 400 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vann og avløpsutbygging Kolnes 2022 0 22 000 433 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sum VAR  -5 200 3 266 699 266 393 258 900 210 100 191 000 216 000 286 000 412 000 326 000 300 000 300 000 

              

Sum  -5 200 3 266 699 266 393 258 900 210 100 191 000 216 000 286 000 412 000 326 000 300 000 300 000 

 

Bolig- og industrifelt 
 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 
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Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 202
9 

Bolig              
Amlandsfeltet BF 2020 0 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ferkingstad BF 2021 0 4 000 2 044 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sandbakkene/Solhaugvegen BF 2020 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stemmemyr BF - etappe 3 2020 0 6 100 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  0 14 100 8 044 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Næring              

Husøy IF - klargjøring av område 6 2025 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 
Storamyr IF - etappe 2 2020 0 4 000 2 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stølsmyr - Raglamyr sør IF 2020 0 5 000 3 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Næring  0 15 250 6 688 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 

              

Sum  0 29 350 14 732 1 200 0 0 0 6 250 0 0 0 0 

 

Oversikt Investering og finansiering 
 
Egenkapitalinnskudd 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Investeringer 689 218 602 761 586 151 578 155 
Utlån husbanken 50 000 50 000 50 000 50 000 
Avdrag Startlån 15 000 15 000 15 000 15 000 
Avsetning til fond for boligfelt 19 065 7 040 1 500 0 
Avsetning til fond for industrifelt 649 27 800 10 000 0 
Egenkapitalinnskudd 9 000 8 000 8 000 8 000 

Sum finansieringsbehov 782 932 710 601 670 651 651 155 
Låneopptak -484 889 -366 480 -382 294 -357 762 
Innlån Husbanken -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 
Overført fra drift -56 000 -56 500 -57 000 -57 500 
Prosjektavhengige inntekter -14 011 -29 627 -33 073 -86 263 
Mva kompensasjon -71 682 -63 994 -70 645 -75 030 
Bruk av disposisjonsfond -50 000 -25 000 0 0 
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Bruk av fond for boligfelt til 
generelle investeringer 

0 -36 000 0 0 

Bruk av fond for industrifelt til 
generelle investeringer 

-3 350 -28 200 -29 400 -9 600 

Bruk av fond for oppgradering av 
kommunale bygg 

-6 500 -4 000 -21 739 0 

Mottatte avdrag Startlån -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 
Salgsinntekter boligfelt -25 500 -8 000 -1 500 0 
Salgsinntekter industrifelt -6 000 -27 800 -10 000 0 

Sum finansiering -782 932 -710 601 -670 651 -651 155 
Sum finansieringsbehov 782 932 710 601 670 651 651 155 
Sum finansiering -782 932 -710 601 -670 651 -651 155 
Udekket finansiering 0 0 0 0 

 



Egenkapitalinnskudd 

Egenkapitalinnskudd fremkommer ikke i investeringsoversikten da dette er utgifter som inkluderes i 
økonomisk oversikt 2A, og ikke i  bevilgningsoversikten sammen med øvrige investeringsprosjekt. 
Egenkapitalinnskuddet for planperioden omtales derfor her.  

Egenkapitalinnskudd KLP 

Den årlige bevilgningen holdes uendret på 8 mill. 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. 
 
Opplev Avaldsnes AS - egenkapitalinnskudd 

Budsjett 2020 er på 1 mill. kroner  og 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. 
  

Økonomireglement investering 

Under vedlegg følger oppdatert Økonomireglement investering.  
Rådmannens fullmakt knyttet til salg av kommunale boliger og P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte er 
oppdatert i henhold til forslag til vedtak i Budsjettoppfølging investering 2.tertial 2019.  
Det er i tillegg gjort noen mindre korrigeringer knyttet til håndtering av rapportering ved 
årsavslutningen basert på erfaringer fra årsavslutning for 2018.  
  

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 
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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. 

Rød - 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. 

Gul - 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.      
 
Grønn - 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. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Administrasjon 

 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 151 266 151 266 151 266 151 266 

Sum Lønns- og prisvekst 4 118 4 118 4 118 4 118 
Sum Avskrivninger 14 962 14 962 14 962 14 962 
Sum Pensjonsendringer 1 729 1 843 1 911 2 036 
Sum Helårseffekter av vedtak  -1 270 0 -1 270 0 

Tidsavgrenset bevilgning     
Juridiske kostnader eiendomsskatt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingebudsjett -518 -518 -518 -518 
Endring funksjon adm. bhg 513 513 513 513 
Endring funksjon adm. skole 365 365 365 365 
Skatteoppkrever overføres til staten -3 137 -5 294 -5 294 -5 294 
Stilling overført til innkjøp 950 950 950 950 
Sum Andre tekniske justeringer -1 827 -3 984 -3 984 -3 984 

Tekniske justeringer 16 212 15 439 14 237 15 632 

Konsekvensjustert ramme 167 478 166 705 165 503 166 898 

Nye tiltak     
Digitalisering / lisenser 2 000 4 000 4 000 4 000 
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 15 15 15 15 
Juridiske kostnader eiendomsskatt 1 500 0 0 0 
Kompetanseoverføring 1 120 0 0 0 
KS-Kontingenter mv 255 255 255 255 
Lagerlokaler Åkrehamn 3 3 3 3 
Ny idrettshall Vormedal 0 13 25 25 
Ny jurist i stab 800 800 800 800 
Ny kommunikasjonssjef 1 000 1 000 1 000 0 
Ny rådgiver stab 465 465 465 465 
Nye Skudenes bu- og behandling 0 0 0 50 
Pensjon for lærlinger 65 65 65 65 
Reservestrøm 0 25 25 25 
Rådmannens prosjektpott 761 573 0 0 
Stangeland skole 0 0 21 50 
Utvidelse juridisk avdeling -456 -456 -456 -456 
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 25 25 25 25 
Økt bemanning Eiendomsskattekontoret 1 200 1 600 1 600 1 600 
Økt ramme forsikring 1 000 1 000 1 000 1 000 
Økt ramme til organisasjonsutvikling 980 980 980 980 
Sum Nye tiltak 10 733 10 363 9 823 8 902 

Innsparing     
Reduksjon allment kulturarbeid -236 -236 -236 -236 
Reduksjon bedriftshelsetjenesten -160 -160 -160 -160 
Reduksjon tilskudd til Lokalmiljøgrupper -100 -100 -100 -100 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 50 50 50 50 
Sum Innsparing -446 -446 -446 -446 

Nye tiltak 10 287 9 917 9 377 8 456 

Ramme 2020-2023 177 765 176 622 174 880 175 354 
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Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde administrasjon omhandler blant annet kostnader til politisk styring, kontroll og revisjon, 
administrasjon og administrasjonslokaler - og oppgaver knyttet til eiendomsforvaltning. En del felles 
problemstillinger innen eiendomsforvaltningen er derfor omtalt her, selv om de gjelder for alle typer 
bygg i kommunen. 

Karmøy kommune har et vedtatt målkart, som står sentralt for administrasjonens arbeid i planperioden. 
Målkartet skal også gjennomsyre handlingsprogrammet. En overordnet beskrivelse av oppfølgingen av 
dette er gitt i kapittelet "Kommunens overordnede mål og prioriteringer", og målkartet og aktiviteter 
knyttet til dette går også igjen i kapitlene for de ulike tjenesteområdene. 

Kommunikasjon 

Karmøy kommune vil være en kommune som er proaktiv, åpen og moderne i sin kommunikasjon, og 
oppretter ny kommunikasjonsavdeling fra januar 2020. Kompetente medarbeidere innen 
informasjonsarbeid, beredskap, arkiv, digitalisering, HMS/forbedring og servicetorg vil inngå i den nye 
kommunikasjonsavdelingen og vi har ansatt en ny kommunikasjonssjef. Målet er å legge til rette for god 
dialog og samhandling både internt i organisasjonen og med innbyggere, næringsliv og frivillige. Vi er 
opptatt av å videreutvikle gode og fremtidsrettede arenaer for kommunikasjon og samhandling med 
medarbeidere, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Samhandling med tillitsvalgtapparatet 

Karmøy kommune har over 3200 ansatte og godt over 100 virksomheter. Dersom kommunen skal klare 
å levere tjenester på høyt nivå er vi helt avhengig av at det er gode relasjoner mennesker i mellom; både 
internt på den enkelte arbeidsplass og på tvers av arbeidsplasser og etater. Limet her blir ofte de 
tillitsvalgte. Rådmannen er opptatt av at det skal være et godt og reelt samarbeid mellom ledere og 
tillitsvalgte. Begge parter trenger hverandre; og dette er en arena som er god og som skal gjøres enda 
bedre. 

Seniortiltak 

Karmøy kommune har en seniorpolitikk som blant annet gir ansatte en ekstra friuke fra og med fylte 62 
år. Arbeidstakeren forplikter seg da til å jobbe et år til. Karmøy kommune har 228 ansatte som er 62 år 
eller eldre. Det er en kostnad med å gi en uke fri og en stor del av de ansatte må erstattes med vikar. 
Dette er som oftest innen undervisning, pleie, renhold med flere det er behov for vikar. Kostnadene for 
vikar er beregnet til ca. 1 mill. kroner (eks. sosiale utgifter).  

På grunn av budsjettsituasjonen gjøres det flere kutt i ikke-lovpålagte tjenester. I den forbindelse 
foreslås det også å avvikle ordningen med inntil én uke ekstra fri for ansatte fra 62 år og oppover – 
knyttet mot stillingsstørrelse – avvikles fra 17.12.2019. I praksis betyr tiltaket at ordningen fases ut i 
løpet av 2020, og en oppnår full effekt fra 2021. Det inngås ingen nye avtaler etter 17.12.19, men 
inngåtte avtaler respekteres. 

Midlene er ikke trukket ut av rammene til den enkelte virksomhet, men må ses i sammenheng med de 
innsparingstiltakene som er foreslått innenfor for eksempel skole og omsorg. 
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Kontrollutvalget 

Det er budsjettert med 1 717 000 kroner til kontroll og revisjon. Dette er budsjettert på bakgrunn av 
vedtak i kontrollutvalget. Dette er en marginal økning fra 2018. 

Budsjettet dekker utgifter til koontroll- og kvalitetsutvalget (213 000 kroner), kjøp av sekretærtjenster 
fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat (389 000 kroner) og kjøp av revisjonstjenester (1 115 000 
kroner) 

Det vises for øvrig til forslag fra kontrollutvalget her. 

Energibruk i Karmøy kommune 

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 har kommunens byggdriftere i løpet av høsten 2018 og 2019 fått kurs og opplæring i 
energiøkonomisk drift av tekniske anlegg og bygg. Kommunen vil også tilstrebe å selge utfasede bygg så 
snart det ikke foreligger disse byggene. Kommunen vil også gå til innkjøp av et avansert energi 
oppfølgingssytem, som vil gjøre kommunen i stand til å få bedre oversikt, effektivisere og drifte bedre i 
sanntid. 

Strømprisene påvirkes av: 

     Klima og nedbør 

     Strømmarkedet lokalt i Norden og Europa 

     Avgifter og nettleie 

Analyser fra Wattsight forventer at kraftprisen er rundt 40 øre før jul 2019, og rundt 45 øre i 
vintermånedene over nyttår. Dette er mellom fem og ti øre lavere enn det som var tilfellet vinteren 
2018-2019. Det er avgjørende viktig hvilken temperatur/vind og etterspørsel vi får i vinter, samt nedbør 
og fyllingsgrad i vannresorvarer som blir avgjørende for strømprisnivå i vinter. Vi forventer en utligning 
på den høye strømprisen vår/sommer/høst 2020. Per nå har Norge helt normale nivåer på hydrologiske 
systemet, det vil si vannmagasinene. 

Karmøy kommune har derfor for 2020 valgt å legge budsjettet på en energikost på 0,80 kr /kwh inkl 
strømpris, avgifter og nettleie. 

Vedlikeholdssituasjonen 2020 

Karmøy kommune eier over 300 bygg, med et samlet areal på rundt 216 000 kvadratmeter bruksareal. 
Kommunesektoren generelt 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 

http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2019/08/Protokoll-280819.pdf
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sammenlignbare kommuner over tid. Kommunale bygg i Karmøy er generelt godt vedlikehold på tross av 
at enkelte bygg har høy alder. 

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 vei ble det beregnet at det per 2015 var et estimert etterslep på 
89 mill. kroner. 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. 

Karmøy kommune gjennomfører for tiden store investeringer i blant annet nye skoler, idrettshaller og 
sykehjem. Ferdigstillelse av disse byggene vil redusere vedlikeholdsetterslepet betraktelig såfremt de 
byggene som blir erstattet blir faset ut. I 2020 ferdigstilles ny idrettshall i Åkrehamn og rehabiliteringen 
av Vormedal Ungdomsskole. 

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. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

Arbeidsgiverstrategi 2018-2023 

Arbeidsgiverstrategien gjelder for perioden 2018-2023. Strategien har en sterk kobling til vårt målkart 
fra Ambisjon til Handling og omhandler tre prioriterte delmål som er sentrale for å videreutvikle 
organisasjonen:  

1. Bygge inspirerende lederskap 
2. Gjøre hverandre gode 
3. Være i forkant av framtidige behov 

Bygge inspirerende lederskap 
Et lederutviklingsprogram for nye/erfarne ledere i kommunen som bidrar til et enda mer samkjørt 
lederskap planlegges med oppstart mai 2020. Programmet bygger på kommunens 4 lederprinsipper og 
kommunens målkart. Videre knyttes programmet opp mot 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen og 
den enkelte deltagers ledelses- og driftsutfordringer. En målsetting med programmet er å sikre 
videreføring av kompetanse til ledere på alle nivå i organisasjonen. 

Gjøre hverandre gode 
Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR ble gjennomført høsten 2018 og arbeidsplassene har i 2019 
utarbeidet mål for forbedringsarbeidet med utgangspunkt i resultatene. Ledere og medarbeidere 
arbeider med tiltak for å utvikle og vedlikeholde et klima for samarbeid og gjør hverandre gode.  

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/05/Valg-for-framtida-2018-2023-inkl-vedtak.pdf
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Et lavt sykefravær er en forutsetning for velfungerende arbeidsplasser med høy kvalitet og effektivitet i 
tjenesteproduksjon. Det kontinuerlige arbeid for å opprettholde et lavt sykefravær har i 2019 hatt fokus 
på opplæring i Karmøy modellen for sykefravær. Modellen skal sikre kvalitet i sykefraværsarbeidet og 
øke leders kompetanse om det som gir de største positive effektene. 

Å være i forkant av framtidige behov 
I arbeidet med utvikling heltidskultur har arbeidsgruppene hatt fokus på hvordan organisasjonen skal 
klare å gjennomføre en mer tydelig arbeidsgiverpolitikk for å oppnå mer heltid og høyere 
stillingsprosenter. Sammen med tillitsvalgte det arbeides det med å utvikle retningslinjer for innvilgelse 
av søknader om reduserte stillinger, fortrinnsrett til å øke stillingsandeler og mer helhetlige turnuser.  

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Avtaledekning, innkjøpsavtaler  74,0 % 80,0 %  

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap 

Antall ledere som har gjennomført 
Karmøy sitt lederutviklingsprogram 

0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

  Sykefravær, hele kommunen 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 

Utvikle og gi 
framtidsretta 
tjenester 

Være heldigital 
innen 2020 

Andel kunder (sfo og barnehage) som 
bruker avtalegiro eller e-faktura 

70,0 % 74,0 % 78,0 % 84,0 % 

  Andel kunder (vann, avløp og 
renovasjon) med avtalegiro eller e-
faktura 

58,0 % 60,0 % 62,0 % 68,0 % 

  Andel leverandører som sender 
elektronisk faktura (EHF) 

83,0 % 85,0 % 87,0 % 93,0 % 

  Antall personalmeldinger i 
elektronisk format 

0,0 % 90,0 % 100,0 % 100,0 % 

  Antall signaturer i elektronisk format 
(e-signering) 

0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 

  Fibernett til kommunale bygg  95,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Avtaledekning, innkjøpsavtaler 

Dette er et mål på hvor mye av virksomhetens innkjøpsvolum som er dekket av avtaler. Dokumenterte 
avtaler gir oss god styring på pris og kontraktsbetingelser, og mulighet for å identifisere området hvor vi 
ikke har innkjøpsavtaler. 

Det skal gjennomføres en "spendanalyse" for å kartlegge situasjonen og konkrete måltall vil komme når 
dette er utført. 

Lederutviklingsprogram 

I 2019 ble 4 lederprinsipper etablert for Karmøy kommune. Prinsippene skal være en viktig rettesnor for 
ledere på alle nivåer: 
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1. Ledere skal sette retning 
2. Være støttende 
3.Tilrettelegge for å samskape 
4. Være proaktive 

I 2020 vil personal- og organisasjonsavdeling i samarbeid med etatene gjennomføre et 
lederutviklingsprogram som bygger lederkompetansen. Målsetting er at 100% av ledere med 
personalansvar gjennomfører lederutviklingsprogrammet i 2020. 

Sykefravær 

Karmøy kommune har utviklet en sterk struktur og kultur for å holde et kontinuerlig fokus på å ha et lavt 
sykefravær. Karmøy kan vise til sterke resultater for sykefravær om en sammenligninger seg med andre 
kommuner av tilsvarende størrelse. Arbeidet med å holde sykefraværet nede i 2019 bestod blant annet i 
at ledere på alle nivåer fikk opplæring i “Karmøymodellen for forebygging og oppfølging av sykefravær”. 
Modellen er blitt utarbeidet av interne krefter og har fokus på å komme i tidlig dialog med ansatte som 
står i fare for å bli sykemeldt. I 2020 vil kursene videreutvikles og være spisset mot de tema som er mest 
utfordrende for ansatte, ledere og arbeidsplassene i sykefraværsprosessene. Målet om å holde 
sykefravær på 7% videreføres. 

Digitalisering 

Økte andel kunder som bruker avtalegiro eller e-faktura 
Gjennomføre markedsføring sammen med SR-bank. 

Andel leverandører som sender elektronisk faktura 
Det er et mål at alle leverandører skal sende elektronisk format. Virkemidler er å informere leverandører 
om krav til EHF-faktura, og informasjon ut til ansatte som bestiller. Karmøy kommune skal kun bestille 
fra leverandører som har dette. 

Antall personalmeldinger i elektronisk format 
Per i dag brukes papiravtaler i stor grad for å registrere endringer i arbeidsforhold. Tilkallingsavtaler er 
et eksempel på en slik papirbasert avtale (melding) som fører til unødvendig manuelle oppgaver. 
Prosjektet “Elektroniske personalmeldinger” er godt i gang og har som målsetting å utvikle effektive 
arbeidsprosesser som er støttet av digitale systemer og skjemaer. I 2019 har arbeidsgruppen videreført 
prosjektet og etablert nye milepæler. Mye av vårparten har blitt brukt til å pilotere systemet mot 
enkelte virksomheter. Implementering av systemet i hele organisasjonen forventes gjennomført innen 
utgang 2019. 

Kommunestyret har vedtatt oppstart av dette i 2018, og et mål om at alle meldinger skulle være 
heldigitale i løpet av 2019. Det forventes ikke å fullt ut oppnå dette i 2019. Innen utgang 2019 skal det 
gis opplæring og støtte til alle ledere og saksbehandlere slik at de har kompetanse til bruke elektronisk 
personalmeldinger i 2020. Målsetting er at 100% av personalmeldinger går elektronisk i 2020 

e-signering 
I dag signeres avtaler i hovedsak manuelt. I 2019 ha vi som målsetting å innføre e-signering. Målet er at 
e-signering utføres på 75 % av avtaler og annen dokumentasjon som krever personlig signatur i 2020, og 
på sikt at 100 % av signaturer utføres gjennom e-signering. 

Fibernett til kommunale bygg 
Kommunen har som mål å etablere fibernett i alle kommunale bygg der behovet tilsier det.  
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Etablering av ny kommunal fiber er ofte avhengig av andre pågående veiprosjekter i kommunen. IT-
avdelingen sørger for at det blir lagt ned trekke-rør for fiber der det er aktuelt. Disse trekke-rørene gjør 
det mulig å legge fiber nå eller på senere tidspunkt.  

Aktuelle lokasjoner vurderes etter behov, både med mulighet for etablering av ny fiber, overgang fra 
leid til egen fiber og oppgradering fra kobberkabel til egen fiber. " 

Tidsavgrenset bevilgning 

 

Juridiske kostnader eiendomsskatt 

Det ble i 2019-budsjettet lagt inn 1,5 mill. kroner til advokatutgifter i forbindelse med rettssaker på 
eiendomsskattefeltet. Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2019, og er derfor tatt ut i 
økonomiplanen. 

Rådmannen ser imidlertid behov for å forlenge dette, og har foreslått et tilsvarende beløp i 2020. Se 
eget tiltak. 

Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingebudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer i hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike område. 
Basert på regnskapstall for 1. halvår og nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader 
knyttet til lærlinger sammenlignet med budsjettforslaget for 2019: 
 
  Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon reduseres med -518 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -1 596 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 3 Skole økes med 2 444 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg reduseres med  -167 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi reduseres med -163 000 kroner. 
  Sum omfordeling = 0 
  

Endring funksjon adm. bhg 

Det legges opp til en KOSTRA-teknisk endring, ved at noen lønnsmidler flyttes fra tjenesteområde 
Barnehage til tjenesteområde Administrasjon. Endringen er for de praktiske formål av teknisk karakter 
og innebærer ingen reell endring av arbeidsformål, stillingsendring eller lignende i forhold til gjeldende 
status per 2019. Konkret er problemstillingen at stabsfunksjon ytes inn mot administrasjonsledd på tvers 
av tjenesteområder snarere enn ut mot virksomhetsledere. Der av er det mer korrekt at lønnsmidler 
føres på tjenesteområde Administrasjon enn tjenesteområde Barnehage. 

Endring funksjon adm. skole 

Det legges opp til en KOSTRA-teknisk endring, ved at noe lønnsmidler flyttes fra tjenesteområde Skole til 
tjenesteområde Administrasjon. Endringen er for de praktiske formål av teknisk karakter og innebærer i 
realiteten ingen endring av arbeidsformål, stillingsendring eller lignende i forhold til gjeldende status pr. 
2019. Konkret er problemstillingen at stabsfunksjon ytes inn mot administrasjonsledd på tvers av 
tjenesteområder snarere enn ut mot virksomhetsledere. Der av er det mer korrekt at lønnsmidler føres 
på tjenesteområde Administrasjon enn tjenesteområde Skole. 
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Skatteoppkrever overføres til staten 

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 
Skatteetaten fra 1. juni 2020. Dette er foreslått håndtert som en virksomhetsoverdragelse for alle 
kommuner. Regjeringen legger til grunn en forventet besparelse på 370 mill. kroner. 

Regjeringen har flertall på Stortinget, og rådmannen legger derfor til grunn at dette blir vedtatt. I 
budsjettet er det tatt ut lønns- og driftsutgifter til kemnerkontoret, tilskudd til Haugaland 
arbeidsgiverkontroll og bortfall av enkelte gebyrinntekter knyttet til kemnerkontoret. På årsbasis utgjør 
dette vel 3,1 mill. kroner i 2020 og om lag 5,3 mill. kroner på årsbasis. 

Til sammenligning trekkes kommune 4,9 mill. kroner i rammetilskuddet i 2020, og nærmere 8,5 mill. 
kroner på årsbasis. Karmøy kommune kommer derfor økonomisk dårlig ut av denne omleggingen av 
skatteoppkreverfunksjonen gjennom at vi trekkes over 3 mill. kroner mer enn kommunens kostnader til 
å drive dette selv. 

Statens innsparing på forslaget skyldes for det første at de trekker inn det beløp som de anslår at 
kommunene bruker på ordningen, samtidig som de legger til grunn en betydelig reduksjon i antall 
årsverk som skal benyttes til disse oppgavene i Skatteetaten etter omleggingen. 

Kommunene skal beholde særnamskompetansen for kommunale krav. 

Stilling overført til innkjøp 

Innkjøpskontoret i Karmøy kommune har vært gjennom en organisasjonsendring. Denne ble behandlet 
av hovedutvalg administrasjon i juni 2019. 1 stilling ble overført fra sektor eiendom til den nye 
innkjøpsavdelingen. Kostnadene knyttet til denne stillingen har tidligere vært ført på andre kostra-
funksjoner knyttet til forvaltning av kommunal eiendom. Ut fra Kostra-veilederen finner rådmannen det 
riktig å flytte dette årsverket fra kostra-funksjonene skolelokaler og institusjonslokaler, og over på 
administrasjon. 

Tiltaket gir endringer på følgende tjenesteområder: 
1. Administrasjon: +950 000 
3. Skole: -570 000 
8. Omsorg: -380 000 

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 
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. 
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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 nettsider blir det flere digitale komponenter som vil forenkle innbyggernes kontakt med 
kommunen og innbyggere vil 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. 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Juridiske kostnader eiendomsskatt 

Det har i 2019 vært gitt en ekstra bevilgning til å dekke juridiske utgifter i forbindelse med pågående 
rettslige prosesser på eiendomsskattefeltet. Dette var tenkt som en engangsbevilgning i 2019, men 
rådmannen ser behov for en slik bevilgning også i 2020. 

Kompetanseoverføring 

Gjeldende rekrutteringsrutiner i kommunen er tradisjonelt praktisert slik at når en stillingsinnehaver sier 
opp sin stilling så lyses stillingen deretter ut. De fleste ansatte har tre måneders oppsigelsestid og det tar 
ofte noe tid med stillingsutlysning og rekrutteringsprosesser. Resultatet blir da ofte at stillingen blir 
stående vakant i opptil flere måneder før ny medarbeider er på plass. I tillegg kreves ofte tid før ny 
medarbeider har kommet inn i stillingens innhold og krav, historikk, forventninger til samhandling og 
gjeldende rutiner med mer. 

Rådmannen ser imidlertid at denne rekrutteringspraksisen vil by på vesentlige utfordring for noen 
stillingskategorier. Eksempelvis kan dette oppstå når sentrale leder- og fagpersoner med lang fartstid i 
kommunen slutter eller går over i pensjonistenes rekker. Disse medarbeiderne har ofte omfattende 
kunnskap knyttet til kommunens historiske organisasjonsutvikling og -kultur samt samhandling mellom 
politisk og administrativt nivå. Vakanser i disse stillingene for kortere eller lengre perioder vil lett kunne 
gi negative konsekvenser for flere av kommunens kjerneoppgaver og roller, både innenfor 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. 
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Det er viktig å presisere at dette vil gjelde et fåtall stillinger og omfanget vil også variere fra år til år 
avhengig av hvilke stillinger som blir vakante. Rådmannen ser imidlertid at denne problemstillingen vil 
kunne bli aktuell i relativt nær framtid. Tiltaket er fordelt på tjenesteområde 1 administrasjon (1,12 mill. 
kroner) og tjenesteområde 11 Forvaltning (1,68 mill. kroner). 

KS-Kontingenter mv 

Det budsjetteres med kontingent til KS, FoU-arbeidet i regi av KS og OU-kontingent, i tråd med oppsett 
fra KS. 

Lagerlokaler Åkrehamn 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene Samferdsel og Administrasjon. 
Helårseffekt fra 2022 er beregnet til 30 000 kroner.  
 
Nye kontor- og lagerlokaler erstatter de gamle lokalene som ble revet grunnet mugg. Beregnet 
driftskonsekvens er derfor forventet økning i driftsutgifter sammenliknet med driftsutgiftene til det 
gamle bygget.  

Ny jurist i stab 

Kommunen har et økende behov for juridisk kompetanse innenfor tekniske tjenester. I dag er det 
juristdekning i to sektorer i teknisk etat. Det vurderes samkjøring og bedre utnyttelse av de juridiske 
resurser i teknisk høsten 2019. Tiltaket vil kunne bidra noe, men arbeidsmengden er for stor for å dekke 
behovet. Teknisk etats jurister gir også ofte bistand til rådmannens stab og innkjøpsavdelingen blant 
annet problemstillinger som offentlige anskaffelser. Innkjøpsavdelingen har ansvaret for kommunens 
anskaffelser av varer og tjenester. Alle klagesaker i forbindelse med innkjøp bør behandles av jurist. Det 
er også økende saker/utredninger som også blir initiert av politisk ledelse som krever juridisk bistand og 
vurderinger. 

Ny kommunikasjonssjef 

Rådmannen har i lengre tid sett behovet for å styrke kommunikasjonsarbeidet i kommunen, både 
eksternt og internt. Inntil nå har en nyttet ansatte som har hatt som en del av sine oppgaver å jobbe 
med informasjon. I et samfunn der informasjonsflyten, og behovet for kommunikasjon, går stadig 
raskere, og i ulike kanaler, må kommunen styrke sitt eget apparat. Målet er å få en mer og bedre 
kompetanse innenfor området, kunne rådgi og veilede medarbeidere samt jobbe tett på kommune- og 
etatsledelse. Det er forutsatt at stillingen på sikt skal dekkes inn innenfor rammen av 
kommunikasjonsavdelingen. 

Ny rådgiver stab 

Rådmannen ser behovet for å styrke kompetanse og arbeid inn mot grensesnittet administrasjon og 
politikk. Det opprettes en juriststilling, i rådmannens stab, for å kunne takle de stadig mer kompliserte 
oppgaver som administrativt må løses. Denne stillingen tillegges også oppgaven med å ha ansvar for 
beredskapsplaner for Bokn kommune, der midler til en 30 % stilling kommer som tilskudd fra Bokn 
kommune. 
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Nye Skudenes bu- og behandling 

Driftskonsekvens av investering 
Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene administrasjon, omsorg og bolig. 

Driftskonsekvensen består av teknisk drift og vedlikehold i tillegg til drift av sykehjemsplasser, 
omsorgsboliger og dagsenter. Totalt er helårseffekten beregnet til 25,228 mill. kroner. 
 
Det er lagt inn midler til drift og renhold av nye Skudenes bu – og behandling fra 2023. Det budsjetteres i 
tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og serviceavtaler. 
Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås derfor en gradvis 
opptrapping av utgiftene til vedlikehold. Det foresettes utleie av 8 omsorgsenheter med en utleiegrad 
på 94 %. 

Det er videre lagt til grunn drift av 32 langtids sykehjemsplasser, dagsenter og 8 omsorgsboliger for en 
brukergruppe med relativt høyt bistandsbehov. Hvilke brukergrupper som er tenkt for Skudenes bu- og 
behandling kan fremdeles endre seg. Dette vil eventuelt da ha innvirkning på beregnede 
driftskonsekvenser.  

Pensjon for lærlinger 

Årets lønnsoppgjør handlet også om pensjon og det er opprettet en sentral generell særavtale om 
pensjonsordninger som trer i kraft fra 01.01.20. Tariffavtalen er endret slik at lærlinger og 
lærekandidater vil omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Lærlingene skal meldes inn med 
stillingsbrøk tilsvarende verdiskapningsdelen. 

Dette gir merutgifter på om lag 1,8 mill. kroner for Karmøy kommune. 

Dette er fordelt på flere tjenesteområder, avhengig av hvilke tjenester lærlingene er knyttet til: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 65 000 
  Tjenesteområde 2 Barnehage: 221 000 
  Tjenesteområde 3: Skole: 454 000 
  Tjenesteområde 8 omsorg: 1 069 000 
  SUM: 1 809 000 

Reservestrøm 

Driftskonsekvens av investering 

Reservestrømaggregatet vil inngå i Haugaland Kraft sin beredskap hvor Haugaland Kraft står fritt til å 
bruke aggregatet mot at de foretar daglig drift og ettersyn. Aggregatet blir prioritert til Karmøy ved 
behov. Aggregatet vil være av en størrelse som sannsynligvis krever EU-kontroll og årlig service. Antatt 
årlig kostnad på 25 000 kroner. 

Rådmannens prosjektpott 

Rådmannens prosjektpott på 2,5 mill. kroner ble opprettet i forbindelse med budsjettet for 2015. Potten 
skal bidra til utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i Karmøy kommune ved å kunne 
finansiere igangsetting av prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. 
Prosjektene som kan få finansiering fra denne potten skal være tydelig tidsavgrenset, det skal være en 
"fødselshjelp" for å få gode prosjekter opp å gå, men den løpende finansieringen skal deretter skje 
innenfor den ordinære driften. Prosjektene må derfor ha en tydelig og klar målsetting om å oppnå 
driftsforbedringer/effektiviseringer. 
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I 2020 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter i to år. 

 Implementering av velferdsteknologi, for å sikre at den nye teknologien koples inn i og bidrar til 
å endre arbeidsprosessene i omsorgssektoren. (t.o.m. desember 2020) 
  

 Utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut ubenyttet potensiale som ligger i analyse- og 
styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren.  (t.o.m september 2021) 
  

 Digitalisering innen oppvekst og kultur, med hovedvekt på å optimalisere bruken av det 
barnehage- og skoleadministrative systemet Visma Flyt, samt andre tiltak for å sikre arbeidsflyt 
og gode prosesser gjennom bruk av digitale verktøy. (t.o.m. desember 2021) 

Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere midler fra denne potten, og budsjettregulere dette til 
tjenestefunksjonene etter behov. Potten ligger i utgangspunktet under diverse fellesfunksjoner 
(tjenesteområde økonomi), men fordeles ut til tjenesteområdene etter hvert som tiltak får støtte fra 
potten.I 2020 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

Utvidelse juridisk avdeling 

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Tysvær, Vindafjord og Sauda om advokattjenester. 
Avtalen innebærer at Kommuneadvokaten i Karmøy kommune skal bistå disse kommunene.Avtalen 
omfatter 2 juridiske årsverk, samt en økning på 0,5 årsverk på merkantile funksjoner. Avtalen er priset 
etter selvkost, hvor disse kommunene også betaler en andel av indirekte utgifter og lokalutgifter. 
Kontorlokaler mv. er løst innenfor kommunens eiendomsportefølje og eksisterende budsjett. De økte 
inntektene i budsjettet er derfor høyere enn det som legges inn av økte utgifter, noe som gjør at tiltaket 
går i pluss. 

Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene administrasjon og skole.  

Når ombyggingen av Vormedal ungdomsskole er ferdigstilt vil renholdsarealet øke med 1.335 
kvadratmeter. For å utføre renhold på denne skolen vil det være behov for en 65 % stilling for å 
håndtere det ekstra arbeidet, samt et årlig innkjøp av maskiner og forbruksmateriell.  

Når ombyggingen av Vormedal ungdomsskole er ferdigstilt antar man at energiforbruket vil gå ned i 
forhold til dagens nivå. Ut fra informasjonen man har på nåværende tidspunkt har man estimert at 
dagens energibehov kan reduseres med rundt 500.000 kWh per år. 

Kommunens byggforvaltning vil få et lavere vedlikeholdsbehov på ungdomsskolen de første årene som 
følge av ombyggingen av Vormedal skole. Kostnadsreduksjonen vil imidlertid bli påvirket av at man må 
inngå nye serviceavtaler for drift av bygget som relateres til nødlys og heis. 

Økt bemanning Eiendomsskattekontoret 

Karmøy har hatt ett stort etterslep av klager på eiendomsskatt samt en rekke utakserte objekter som 
det haster med å få taksert. De siste årene har det derfor vært lagt inn midlertidig økt bemanning på 
eiendomsskattekontoret, som har vært finansiert med ledige stillingshjemler innenfor administrasjon og 
forvaltning. Eiendomsskatt er viktige inntekter for kommunen, og for å ivareta dette på en god måte, ser 
rådmannen det som nødvendig med en fast finansiering av disse stillingene. 
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Økt ramme forsikring 

Kommunens skadetall er høye, spesielt for eiendom grunnet branner. Kommunen har derfor fått et 
ekstra påslag på 20 % på ansvarsforsikringen, 30 % på eiendomsforsikring. 

Økt ramme til organisasjonsutvikling 

Det er satt i gang en endringsprosess i teknisk etat i 2019 hvor økt ramme på organisasjonsutvikling gir 
større mulighet for å justere organisasjonen i 2020. 

Innsparing 

Reduksjon allment kulturarbeid 

Det er foretatt en justering innen lønnsbudsjett Administrasjon. Konsekvensene ved dette kuttet er at 
man ikke kan ta inn ekstra ressurser i kortere perioder hvor dette har vært hensiktsmessig i forhold til 
flyt i tjenestetilbudet. 

Reduksjon bedriftshelsetjenesten 

Budsjettet til bedriftshelsetjenesten reduseres med 160.000. Dette løses med å redusere kjøp av 
konsulenttjenester.  

Reduksjon tilskudd til Lokalmiljøgrupper 

Innbyggerne i Karmøy kommune ser ofte problemstillinger med annet blikk enn kommunen. Det er 
viktig å ha med flere perspektiv i utviklingen av lokalsamfunnet og de som lever sine liv i kommunen har 
en viktig stemme. Det er derfor satt av midler for å stimulere gode tiltak og aktiviteter i Karmøy via 
nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene skal være et alternativ til det ordinære tjenestetilbudet som 
kommunen tilbyr. Den økonomiske situasjonen i Karmøy utfordrer nå det lovpålagte tjenestetilbudet 
kommunen er forpliktet til. Det innebærer at tjenester som ikke er lovpålagt må reduseres. 

Nærmiljøutvalgene foreslås redusert med 100 000 kroner. 

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket omhandler tjenesteområdene idrett, administrasjon, skole, samferdsel og nærmiljø.  
Totalt overstiger husleieinntektene beregnede driftskostnader, men ikke for alle tjenesteområdene 
isolert sett. 
 
Ferdigstillelse av nye idrettshaller Åkra er januar 2020. Fra det tidspunktet er det tatt hensyn til 
husleieinntekter på 1,5 millioner kroner vedrørende leie av Åkrahallen for Åkrahamn videregående 
skole. Leieinntektene skal dekke kapitalkostnader samt driftskostnader.  Det er lagt inn en fordeling 
mellom skole og idrettsfunksjonene på inntekt og kostnader. Det budsjetteres også med en økning i 
forsikringspremie på det nye bygget grunnet økt areal. 

Det er lagt inn midler til økt drift og renhold av ny idrettshall på Åkra, to fullskala idrettshaller. Det 
budsjetteres i tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og 
serviceavtaler. Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås 
derfor en gradvis opptrapping av utgiftene til vedlikehold.  
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Administrasjon              
Digitalisering 

(planprosjekt) 
2021 0 11 525 5 275 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energikartlegging  2020 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IKT-investeringer Årsbevilgning   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kjøp av eiendom 2020 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reservestrøm 2020 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Administrasjon  0 20 025 19 775 11 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 20 025 19 775 11 000 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: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering 
 
Kommunen har vedtatt et målkart for Karmøy kommune, hvor ett av satsingsområdene er at kommunen 
skal bli heldigital. Digitalisering av Karmøy kommune er godt i gang, blant annet ved å ta i bruk nye 
nasjonale og regionale digitale løsninger, støtte digitaliseringstiltak fra etatene og til å inngå 
digitaliseringsprosjekter som gjør oss bedre i stand til å løse våre oppgaver og levere gode tjenester på 
en bra og effektiv måte. Arbeidet fortsetter med en digitaliseringsstrategi, og tilhørende handlingsplan. 
Handlingsplanen skal konkretisere strategiens hovedmål og synliggjøre kommunens 
digitaliseringsarbeid. 

Energikartlegging  

 
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. Å kartlegge potensialet for energireduksjon i 
kommunale formålsbygg er et tiltak i gjeldende kommunedelplan for klima og energi. Budsjettposten 
omhandler kartlegging av potensialet for energieffektivisering og eventuell energiomlegging i 
kommunale bygg og anlegg. 

IKT-investeringer 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Tidligere vedtatt 
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Økt digitalisering gir behov for større lagringsplass, maskinparken utvides og skiftes ut. I tillegg til nye 
lokalt installerte systemer tar kommunen i bruk tjenester som leies fra eksterne leverandører. Slike 
tjenester omtales ofte som skytjenester.  Det investeres mye i infrastruktur og sikkerhetssystemer for å 
sikre god internettilgang og god sikkerhet til disse tjenestene uavhengig av om disse er lokalt installert 
eller skytjenester. Systemer for sikkerhetskopiering skiftes ut og tilpasses nye behov slik at kommunen 
til enhver tid har kontroll på egne data.  

Antall trådløse enheter i nettet vil øke kraftig i de neste årene som følge av blant annet økt satsing på 
velferds teknologi og sensorteknologi. Det etableres enda bedre trådløs dekning og nye fibernett for å 
kunne leverer gode tjenester tilpasset nye behov. Eksisterende nettverks utstyr oppgraderes 
fortløpende. 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.   

Det etableres gode nett til nabokommunene for å legge til rette for tettere samarbeid mellom 
kommunene på Haugalandet. 

Kjøp av eiendom 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (Usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Ny investering 
 
Kommunen er i dialog med legatstyre av Anna Eegs og Hans Holst legat vedrørende kjøp av legatets 
eiendommer. Dette er eiendommer i Kopervik og inkluderer blant annet eiendommene til Kopervik 
kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil fristille kommunen med hensyn til videre 
bruk og utvikling av områdene. Spesielt aktuelt er dette nå som nye Stangeland skole erstatter Eide 
skole og Stokkastrand skole fra 2022.   

Reservestrøm 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - Prosjektering (Usikkerhetsgrad +/- 20 %) 
Status: Tidligere bevilget 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering 

Det er behov for et reservestrømaggregat som kan kan benyttes ved kommunens bygg ved en eventuell 
strømstans. Kommunen er i dialog med Haugaland kraft vedrørende samarbeid og samordning av 
lagring og bruk. Det forventes at aggregatet er på plass i løpet av 2020. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Brutto driftsutgifter til 
funksjon 120 Administrasjon, i 
kr. pr. innb (B) 

3 015 3 044 3 353 3 323 2 537 3 075 3 567 3 944 4 169 

Lønnsutgifter til administrasjon 2 068 2 145 2 349 2 438 2 107 1 979 2 617 2 832 3 043 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

og styring i kr. pr. innb (B) 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 100 politisk styring 
(B) 

166 149 275 235 272 309 271 364 390 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 110 kontroll og 
revisjon (B) 

32 34 31 62 64 81 64 97 100 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 120 administrasjon 
(B) 

2 814 2 847 3 177 2 919 2 303 2 677 3 154 3 503 3 691 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 121 
forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen (B) 

112 134 56 216 190 287 265 288 278 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 130 
administrasjonslokaler (B) 

38 184 611 430 275 335 384 376 390 

Netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i kr. 
pr. innb (B) 

3 162 3 347 4 150 3 862 3 105 3 689 4 137 4 629 4 850 

Netto driftsutgifter til 
kommunal 
eiendomsforvaltning, i prosent 
av samlede netto driftsutgifter 
(B) 

7,1 % 7,5 % 7,7 % 7,4 % 8,3 % 8,5 % 8,9 % 9,0 % 9,0 % 

Produktivitet          
Herav energikostnader for 
kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

113 145 157 96 125 126 125 126 127 

Herav utgifter til 
renholdsaktiviteter i 
kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

209 214 193 200 176 134 174 166 169 

Utgifter til driftsaktiviteter i 
kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

617 662 544 531 624 479 584 607 590 

Utgifter til 
vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

159 132 145 131 113 122 111 114 104 

 
Ressursbruk: Karmøy hadde også i 2018 lavere utgifter til administrasjon og styring enn gjennomsnittet i 
sammenlignbare kommuner (K13). Dette gjelder både innen politisk styring og kontroll, administrasjon, 
eiendomsforvaltning, og innenfor administrasjonslokaler.  Lønnsutgiftene til administrasjon, målt per 
innbygger, var 18 prosent lavere enn i sammenlignbare kommuner. Samlet er netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring blant de laveste i landet. 

Eiendomsforvaltning: Kostra gir noen indikasjoner på utgifter til eiendomsforvaltning. Det er grunn til å 
tolke disse med en viss varsomhet, da ulik praksis kommunene i mellom kan gjøre sammenligninger 
vanskelig. Men tallene indikerer i hvert fall at Karmøy bruker noe mer enn gjennomsnittet på 
vedlikehold per kvadratmeter bygg, noe som har vært en tendens som har vært stabil over tid. På 
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samme måte er det en hvis indikasjon på at renholds- og energikostnadene også lå noe over 
sammenlignbare kommuner i 2018.  

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 96 103 100 556 112 514 109 932 109 327 109 002 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

43 179 43 968 46 644 48 322 47 185 47 984 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 521 3 730 4 007 3 440 3 440 3 440 

Overføringsutgifter 8 734 8 073 7 918 7 924 7 924 8 074 
Finansutgifter 10 835 7 040 22 002 22 002 22 002 22 002 

Sum Driftsutgifter 163 372 163 367 193 085 191 620 189 878 190 502 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -3 010 -2 924 -2 762 -2 462 -2 462 -2 462 
Refusjoner -14 738 -9 177 -12 558 -12 536 -12 536 -12 686 

Sum Driftsinntekter -23 643 -12 101 -15 320 -14 998 -14 998 -15 148 

Sum 139 728 151 266 177 765 176 622 174 880 175 354 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Barnehage 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 370 562 370 562 370 562 370 562 

Sum Lønns- og prisvekst 12 400 12 400 12 400 12 400 
Sum Avskrivninger -811 -811 -811 -811 
Sum Pensjonsendringer 846 846 846 846 
Sum Helårseffekter av vedtak  1 341 1 341 1 341 1 341 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingebudsjett -1 596 -1 596 -1 596 -1 596 
Endring funksjon adm. bhg -513 -513 -513 -513 
Sum Andre tekniske justeringer -2 109 -2 109 -2 109 -2 109 

Tekniske justeringer 11 667 11 667 11 667 11 667 

Konsekvensjustert ramme 382 229 382 229 382 229 382 229 

Nye tiltak     
Pensjon for lærlinger 221 221 221 221 
Sum Nye tiltak 221 221 221 221 

Innsparing     
Bosettingsbudsjett -161 -161 -161 -161 
Demografi 0-5 år 0 -21 100 -36 500 -44 800 
Effektivisering av renhold -194 -194 -194 -194 
Innføring av energioppfølgingsystem -100 -100 -100 -100 
Innsparing serviceavtaler 0 -5 -5 -5 
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser -7 070 -7 070 -7 070 -7 070 
Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagene 

-6 066 -6 066 -6 066 -6 066 

Reduksjon i adm ressurs barnehage -175 -175 -175 -175 
Sum Innsparing -13 766 -34 871 -50 271 -58 571 

Nye tiltak -13 545 -34 650 -50 050 -58 350 

Ramme 2020-2023 368 684 347 579 332 179 323 879 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Antall barn i alle 
Karmøybarnehagene 
(vektet snitt) 

2 451 2 367 2 264 2 173 2 108 2 066  

Antall barn i kommunale 
barnehager (vektet 
snitt) 

578 535 516 500 485 475  

Antall barn i private 
barnehager (vektet 
snitt) 

1 873 1 832 1 748 1 673 1 623 1 591  

Antall vedtakstimer med 
spesialpedagogikk 

2124,000 2341,000 2139,000 2050,000 2030,000 1930,000  
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Arealutnyttelse i de 
kommunale 
barneahgene 

0,0 % 90,2 % 89,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Den prosentvise 
arealutnyttelsen i de 
kommunale 
barnehagene trekkes 
hovedsaklig ned på 
grunn av at en avdeling i 
Skudenes barnehage 
står ledig, samt at det er 
noe ledig kapasitet i 
Kolnes barnehage. Det 
er overkapasitet av 
barnehageplasser både i 
sone 1 og sone 5. 
 

Korrigerte 
oppholdstimer totalt i 
alle barnehagene 

0 0 6 056 327 5 874 637 5 639 651 5 526 858  

 

Sammendrag budsjett 
 
Karmøy kommune har totalt 31 barnehager. Det går pr. i dag 2257 barn i Karmøybarnehagene, fordelt 
mellom 8 kommunale og 23 private barnehager. 

Forutsetningene for barnehageøkonomien er stadig i endring. I juni 2019 fikk Oppvekst- og kulturetaten 
reviderte førskoleprognoser fra Norconsult med kapasitetsvurderinger for 2019-2035. Prognosene fra 
barnehageplanen som ble utarbeidet i 2014 og 2017 la til grunn forventet vekst og at behovet for 
barnehageplasser skulle øke. Disse prognosene har ikke slått til og nye prognoser viser at det vil bli 
overkapasitet i antall barnehageplasser i Karmøy kommune da folketallet i aldersgruppen er synkende. 

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 utvidet i august 2019 ordningen med gratis 
kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt.  I Statsbudsjettet for 2020 
foreslås det at inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2-5 år i familier m/lav 
inntekt skal prisjusteres til kr 566.100 fra 01.08.2020. En skal fortsatt ha rett til å få 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehage per uke dersom en har lav inntekt. 

I 2018 ble ordningen som innebærer at flere foreldre har fått utvidet rett til barnehageplass og bedre 
muligheter for betalingsreduksjoner nok en gang utvidet. 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. 

I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått at maksprisen for en barnehageplass skal økes fra 3040 kroner 
per måned til 3135 kroner per måned. 

Det er innført utvidet pedagognorm og ny bemanningsnorm fra august 2018. Nye regler for 
bemanningsnorm gav rom for en overgangsordning til august 2019. Karmøy kommune har praktisert 
bemanningsnormen fra august 2018. Skjerpede krav utfordrer organiseringen av personalet i den 
enkelte barnehage, ved at en har behov for en større andel pedagoger i forhold til andre ansatte. 
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Endringer og presiseringer i og av regelverket er utfordrende for barnehageøkonomien og beregningen 
av tilskudd til de private barnehagene. Den nye tellemåten for treåringene har redusert effektiviteten i 
kommunale barnehager, noe som vil gi utslag i økte tilskudd til de private barnehagene om fra og med 
2021. Rådmannen mener det nå er likeverdig behandling mellom private og kommunale barnehager i og 
med at det er 100 prosent kostnadsdekning og like telledatoer for både private og kommunale 
barnehager. 

Da kommunen nå praktiserer to telledatoer i året, som også er grunnlag for tilskudd som gis til de 
private barnehagene, så en i 2019 behovet for å kunne gjøre opptak utenom telledatoene for 
flyktningbarn og barnevernsbarn, slik at tilskudd kan gis til de private barnehagene/bemanning kan økes 
i de kommunale barnehagene selv om barna ikke tas opp i forbindelse med en telledato. Saken ble 
behandlet i kommunestyret, sak nr 38/19. I 2019 har vi pr utgangen av september hatt ett tilfelle der et 
barn ble tatt opp i en privat barnehage utenom telledato, og der tilskudd ble gitt fra den datoen barnet 
startet i barnehagen. 

Vedtektene for de kommunale barnehagene ble revidert og oppdatert våren 2019. De nye vedtektene 
ble behandlet i kommunestyret, sak nr 37/19. 

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 forbindelse med nevnte 
språksatsing vil barnehagesektoren i tillegg være tilknyttet Universitetet i Stavanger. 

I Karmøy kommune er 73 prosent av barnehageplassene private og 27 prosent kommunale. De private 
barnehagene utfører spesialpedagogiske 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 har en fast avtale om dette. Da Espira gruppen ønsket at 
kommunen skulle utføre disse tjenestene, eventuelt ville ha en mer gunstig avtale, har kommunen fra 
og med nytt barnehageår august 2019 overtatt ansvaret for ekstra personell i Espira barnehagene i 
Karmøy kommune. Saken ble behandlet i Administrasjonsutvalget, sak 27/18. Det må på sikt vurderes 
om Karmøy kommune skal overta ansvaret for alt ekstra personell i alle barnehager, slik f.eks. 
nabokommunen Haugesund gjør. 

Storesund barnehage har i lang tid hatt for små lokaler til kontorer for barnehagens pedagoger, samt 
møterom/personalrom. I 2019 er husleieavtalen med Storesund grendahus utvidet til å omfatte deler av 
lokalene som tidligere var benyttet til helsestasjon. Tiltaket vil bedre forholdene for de ansatte i 
barnehagen, samt også føre til at barnehagen får bedre lagringsplass. 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Barnehageplanen er i løpet av åren 2019 blitt oppdatert. Nye prognoser viser en nedgang i hele 
befolkningen. Karmøy kommune har pr i dag overkapasitet på barnehageplasser og prognosene tilsier at 
overkapasiteten kommer til å stige merkbart frem mot 2025. I forrige planperiode var det et mål å øke 
den kommunale prosentandelen ved å bygge ut flere kommunale barnehageplasser. Da det ikke er 
behov for utvidelse av antall enheter i perioden frem til 2035, må en evt. økning av kommunale 
barnehageplasser være som et resultat av boligutbygging i kommunen eller evt. at private barnehager 
reduserer sin kapasitet. 
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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 i utg.pkt til 2020, men er bestemt at 
forlenges til 2022. 

 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Benyttede barnehageplasser i 
kommunale barnehager 

93,0 % 93,3 % 94,0 % 95,0 % 

 Bruke data og 
analysere 

Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten 
dispensasjoner 

38,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

 Muligheter for 
den enkelte 

Universell utforming på uteområdet i 
alle kommunale barnehager 

16,7 % 33,3 % 33,3 % 66,7 % 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap 

Heltidskulturprosjektet - andel 
ped.ledere i 100% stilling i 
kommunale barnehager 

72,0 % 82,0 % 82,0 % 84,0 % 

 Gjøre hverandre 
gode 

Nærvær blant ansatte i kommunale 
barnehager 

90,1 % 90,5 % 93,0 % 94,0 % 

  Veiledning for nyutdannede 
pedagoger og styrere (nytt mål 2020) 

11,0 16,0 12,0 12,0 

Utvikle og gi 
fremtidsrettede 
tjenester 

Være i forkant av 
fremtidige behov 

Foreldreundersøkelsen - Henting og 
levering (skala 1-5) 

4,1 4,2  4,5 

  Foreldreundersøkelsen - Svarprosent 59,9 % 70,0 %  75,0 % 

  Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) - 
Informasjon til foresatte 

4,0 4,2  4,5 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Handling 1 - Nærværsarbeid 
Status per oktober 2019 viser at nærværsprosenten har gått noe opp sammenlignet med fjoråret. Ved 
nærmere gjennomgang ser man at langtidsfravær i noen av kommunens minste barnehager fremdeles 
slår betydelig ut. Barnehagesektoren viderefører arbeidet som er gjort både med tanke på forebygging 
og oppfølging av sykefravær og fortsetter med fokus på nærvær i HMS/IA gruppene, bruker BHT aktivt i 
utvalgte barnehager, opplæring/videreføring av Karmøymodellen i sykefraværsoppfølgingen og 
prioriterer erfaringsdeling fra barnehager som lykkes i nærværsarbeidet på både kommunale og private 
barnehager. Barnehagesjefen fortsetter sitt årlige besøk i kommunale barnehager og det arrangeres 
egen felles fagdag for kommunalt barnehageansatte. 

Handling 2 – Veiledning av nyutdannede 
Sektor barnehage har utviklet en plan for oppfølging av nyutdannede nytilsatte barnehagelærere. 
Formålet med planen er å sikre god overgang fra utdanning til yrke, gjennom likeverdig behandling av 
god kvalitet. En annen betydelig faktor er å rekruttere og beholde god kompetanse, samt bidra til at 
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man blir i yrket. Karmøy kommune tilbyr alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i private og 
kommunale barnehager oppfølging og ønsker at flest mulig benytter seg av tilbudet. 

Her kan det vises til konsulentselskapet Rambøll, som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har 
gjennomført en evaluering av veiledningsordningen. I evalueringen viser en til at veiledningsordningen 
bidrar: 

 til bedre overgang fra utdanning til yrke 

 at nyutdannede lærere som har fått veiledning er mer positive i vurderingen av det første året i 
jobb 

 samt at det kan være grunn til å anta at veiledning og markedsføring av dette tilbudet kan 
påvirke hvorvidt den nyutdannede velger en spesifikk kommune/barnehage. 

 at det er stor sannsynlighet for at de fortsatt jobber i barnehagen eller skolen etter 5 år. 

Handling 3 - Heltidskultur 
Prosjektgruppens mål og hensikt med økning av 100 % lederstillinger er presentert på kommunal 
styrersamling og på personalmøter i kommunale barnehager. 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 4 – Lærende nettverk/styrersamlinger 
Barnehagemyndigheten må sikre at både kommunale og private barnehager får viktig informasjon om 
sentrale og lokale føringer, for å sikre et likeverdig tilbud til alle barn og foresatte. Barnehagesektoren er 
i stadige endringer, og styrer har ansvar for å sette opp barnehagens planer for å nå nye mål. Basert på 
barnehagens behov, skal styrer sørge for å styrke personalets kunnskap, gjennom barnehagebaserte 
kompetansetiltak. Styrersamlinger er den arenaen barnehagemyndigheten benytter for å informere, 
drøfte og få innspill fra barnehagene. Det er derfor viktig at styrer møter og involverer seg, eventuelt 
sender en stedfortreder. Styrersamlingene er en del av helhetsbilde til barnehagemyndighetens 
risikobaserte tilsyn, der fremmøte blir dokumentert. 

Det er først fra og med 2020 at en starter systematisk dokumentasjon av fremmøte, derfor har en ikke 
tall på fremmøte frem til og med 2019. 

Handling 5 – Foreldreundersøkelsen 
I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og 
samarbeidet mellom hjem og barnehage. Undersøkelsen er gratis og det er frivillig for de private 
barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. De kommunale barnehagene gjennomfører undersøkelsen 
annethvert år fra og med 2019 (frem til 2019 har den vært gjennomført årlig) og oppfordrer alle private 
til å gjøre det samme. Resultatene brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og 
utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan også bruke resultatene i dialogen med foreldrene. 

Resultatene blir lagt ut på barnehagefakta.no, udir.no og blir brukt til forskning innen 
barnehagesektoren. For at resultatene skal være mest mulig troverdige er man avhengig av høy 
svarprosent blant foreldrene. Barnehagesektoren har derfor valgt å utarbeide tiltak for økt deltakelse 
ved neste gjennomføring av undersøkelsen. De to andre forbedringsområdene er felles for kommunale 
barnehager. 

Handling 6 - Ressursutnyttelse 
Fokuset på full kapasitetsutnyttelse i de kommunale barnehagene videreføres. Pr. august 2019 er det en 
nedgang på rundt 12 plasser i forhold til august 2018. Det er pr. august 2019 en kapasitetsutnyttelse i 
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forhold til areal på 93,37 prosent. 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, profileringsprosjektgruppe i etaten, felles 
layout på årsplaner/rutiner o.l. og fokus på økt felles pedagogisk praksis i kommunale barnehager). 

Handling 7 – Pedagognormen 
Pedagognormen ble innført i barnehageloven 1.august 2018. Normen innebærer at barnehagene skal ha 
minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
Per 15. desember 2018 hadde 5 av de 8 kommunale barnehagene dispensasjon fra utdanningskravet, og 
andelen kommunale barnehager som oppfylte pedagognormen landet dermed på 38 prosent, jf. 
kommunebarometeret 2019. Det er fokus på å få til raskere ansettelsesprosesser fremover og å være 
tidlig på banen med å få tak i den kompetansen en har behov for, for å oppfylle gjeldende regler. Ved 
telling av barn per 15. august 2019 er det 75 prosent av de kommunale barnehagene som oppfyller 
pedagognormen uten bruk av dispensasjon. Dette er en forbedring siden forrige telletidspunkt, som 
nevnt over. 

Handling 8 – Universell utforming 
Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Økt satsning på 
universell utforming medførte behov for tilrettelegging av Karmøy kommune sine eksisterende 
uteområder i kommunens barnehager. Karmøy kommune driver 8 barnehager, men eier bygget og 
uteområdet i 6 enheter. Tilretteleggingen for universell utforming på uteområdet er i barnehagene 
kommunen selv eier. Alle kommunale barnehager er kartlagt og det er utarbeidet plan for universell 
utforming i samarbeid med rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Nødvendige tiltak er 
lagt inn i kommunens drifts og investeringsbudsjett. 

Andre tekniske justeringer 

Endret fordeling lærlingebudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer i hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike område. 
Basert på regnskapstall for 1. halvår og nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader 
knyttet til lærlinger sammenlignet med budsjettforslaget for 2019: 
 
  Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon reduseres med -518 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -1 596 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 3 Skole økes med 2 444 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg reduseres med  -167 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi reduseres med -163 000 kroner. 
  Sum omfordeling = 0 
 

Endring funksjon adm. bhg 

Det legges opp til en KOSTRA-teknisk endring, ved at noen lønnsmidler flyttes fra tjenesteområde 
Barnehage til tjenesteområde Administrasjon. Endringen er for de praktiske formål av teknisk karakter 
og innebærer ingen reell endring av arbeidsformål, stillingsendring eller lignende i forhold til gjeldende 
status per 2019. Konkret er problemstillingen at stabsfunksjon ytes inn mot administrasjonsledd på tvers 
av tjenesteområder snarere enn ut mot virksomhetsledere. Der av er det mer korrekt at lønnsmidler 
føres på tjenesteområde Administrasjon enn tjenesteområde Barnehage. 
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Nye tiltak 

Pensjon for lærlinger 

Årets lønnsoppgjør handlet også om pensjon og det er opprettet en sentral generell særavtale om 
pensjonsordninger som trer i kraft fra 01.01.20. Tariffavtalen er endret slik at lærlinger og 
lærekandidater vil omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Lærlingene skal meldes inn med 
stillingsbrøk tilsvarende verdiskapningsdelen. 

Dette gir merutgifter på om lag 1,8 mill. kroner for Karmøy kommune. 

Dette er fordelt på flere tjenesteområder, avhengig av hvilke tjenester lærlingene er knyttet til: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 65 000 
  Tjenesteområde 2 Barnehage: 221 000 
  Tjenesteområde 3: Skole: 454 000 
  Tjenesteområde 8 omsorg: 1 069 000 
  SUM: 1 809 000 

Innsparing 

Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  

Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 
integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
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man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 

div 

herav til dekning av kostnader 
utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %)                5 531              4 488              3 805              3 362 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 

9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 

3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

 

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 
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Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i 
målgruppen.  

Demografi 0-5 år 

I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Alternativet som er 
lagt til grunn er hovedalternativet til SSB. Denne prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere 
beskrevet i kapittelet om befolkningsendringer. 

Denne prognosen er lagt til grunn, både i fremskrivningen av vekst i de frie inntekter og for å fremskrive 
utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene.Eventuell høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene, 
men også større utgiftsbehov i tjenestene. 

Barnekullene i Karmøy er blitt mindre, og dette ser ut til å fortsette også i 2019. Fødselstallene i 1. halvår 
er de laveste siden 2004. Volum i barnehagene er tatt ned i økonomiplanen for 2020 på bakgrunn av 
dette. I følge prognosen ventes det en reduksjon i antall barn i alderen 1-5 år på 227 personer fra 2020 
til 2023 (-9 prosent). 

Dette betyr at kostnadene til kommunale tjenester til aldersgruppen også må ned. Dette gjelder i 
hovedsak utgifter i tjenesteområde barnehage. Til gjengjeld viser prognosene en sterk vekst i de eldste 
aldersgruppene. For kommunen er det viktig å ta ned kostnadene til de aldersgruppene det blir færre 
av, fordi de ressursene må omdisponeres til de tjenesteområdene hvor befolkningsendringene vil gi økte 
tjenestebehov. 

I økonomiplanen er det lagt til grunn at færre barn vil gi betydelig reduserte kostnader til barnehage i 
økonomiplanperioden. 

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte 
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Innføring av energioppfølgingsystem 

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 optimalisere energiforbruket og 
således også å redusere energikostnadene. Energioppfølgningssystemet er utviklet til å kunne foreta 
analyser av energibruken, noe som gir kommunen bedre prognoser av energiforbruket. Dette gir oss 
mye bedre muligheter til å nå våre effektiviseringsmål. 

Ved å anvende et energioppfølgningssystem har kommunen som mål i 2020 å redusere energiforbruket 
med 600 000 kWt i løpet av året. 

Innsparing serviceavtaler 

Besparelse serviceavtaler. 

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. 

På grunn av nedgang i barnetall og kommunens økonomiske situasjon, legges det opp til en reduksjon i 
stillinger innen kommunal barnehage tilsvarende 6,3 stillinger. Det legges til grunn at kommunen vil 
holde seg innenfor nasjonal bemanningsnorm og kunne opprettholde et forsvarlig tilbud på tross av at 
antall stillingshjemler tas ned.  

Budsjett for driftstilskudd til private barnehager tas ned med ca. 2,2 millioner kroner. Samlet sett 
innebærer ovennevnte reduksjoner en samlet nedgang innen tjenesteområde Barnehage i 
størrelsesorden 7 millioner kroner. 

Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene 

Den spesialpedagogiske hjelpen til et barn kan bestå både av økter med spesialpedagog og oppfølging 
av pedagog eller fagarbeider på den enkelte barnehage. Hjelpen kan videre knyttes til et vidt spekter av 
hjelpebehov. En del av tjenestene utføres av kommunalt ansatte, men størstedelen av tilbudet driftes av 
den enkelte barnehage gjennom avtale med kommunen. Det er kommunen som er ansvarlig for at 
tjenestene blir levert. Spesialpedagogene er kommunalt ansatt og organisert i et spesialpedagogisk 
team som står for forebyggende arbeid, veiledning og direkte arbeid med enkeltbarn.  

Et av tiltakene for å redusere ressursbruken er å knytte en større andel av ressursen som er lagt til 
spesialpedagogisk team til direkte gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp da dette er en lovpålagt 
oppgave. Det vil da kuttes i ikke-lovpålagte oppgaver som kurs, veiledning og andre forebyggende tiltak. 
Ved å øke vedtakstimer med spesialpedagog kan en redusere antall timer som bevilges til oppfølging i 
den enkelte barnehage. 
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Et annet grep er at kommunen har overtatt en større del av arbeidsgiveransvaret for de som skal stå for 
oppfølgingsarbeidet i den enkelte barnehage. Tidligere har alle pedagogene og fagarbeiderne som følger 
opp den spesialpedagogiske hjelpen vært ansatt i den enkelte barnehagene. Dette er endret ved at en 
større del av ressursene nå styres sentralt. Oppsummert vil endring av tjenestetilbudets organisering og 
kutt i ikke-lovpålagte oppgaver medføre innsparinger på om lag 6,1 mill. kroner - tilsvarende ressurser 
knyttet til 9 stillinger. 

Reduksjon i adm ressurs barnehage 

Det legges opp til en bemanningsreduksjon/ effektivisering innen tjenesteområde Barnehage. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Barnehage              
Avaldsnes barnehage - 

UU og oppgradering 
uteareal 

2028 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 

Bygnes Vitenbarnehage – 
garderobe 

2028 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 

Kolnes barnehage - 
utvidelse 

2030 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 8 000 

Kolnes barnehage - UU 
og oppgradering uteareal 

2023 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 

Skudenes barnehage - 
vann/avløpskrav 

2020 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vormedal barnehage - 
UU og oppgradering 

uteareal 
2021 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Barnehage  0 21 800 500 800 0 600 0 0 0 0 4 900 8 000 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 21 800 500 800 0 600 0 0 0 0 4 900 8 000 

 
Avaldsnes barnehage - 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 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 
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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: Tidligere bevilget  

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.  

Kolnes barnehage - utvidelse 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Uendret 

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: Uendret 

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. 

Skudenes barnehage - vann/avløpskrav 
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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: Uendret 

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. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger til Barnehage (B) 

8 360 8 582 8 956 8 776 7 357 8 933 8 535 8 710 8 581 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 201 førskole (B) 

7 263 7 275 7 653 7 429 6 403 8 081 7 400 7 455 7 366 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 211 styrket tilbud 
til førskolebarn (B) 

929 1 129 1 173 1 135 286 635 707 669 664 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 221 
førskolelokaler og skyss (B) 

168 178 130 212 668 217 428 587 551 

Produktivitet          
Brutto driftsutgifter til styrket 
tilbud til førskolebarn (f 211) 
per barn som får ekstra 
ressurser, 

137 653 178 491 103 584 117 113 41 792 67 820 68 407 64 036 70 348 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert 
oppholdstime (kr) (B) 

65 72 116 69 64 78 68 70 69 

Korrigerte oppholdstimer per 
årsverk til basisvirksomhet, 
kommunale barnehager (B) 

13 251 13 346 12 657 12 875 13 030 12 448 12 707 12 395 12 300 

Korrigerte oppholdstimer per 13 821 13 504 13 196 13 491 12 883 12 616 13 016 12 925 12 913 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

årsverk til basisvirksomhet, 
private barnehager (B) 

Dekningsgrad          
Andel barn 0 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 0 år (B) 

2,5 % 10,2 % 9,1 % 4,6 % 12,8 % 7,8 % 5,1 % 4,0 % 4,2 % 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 

81,0 % 79,6 % 85,6 % 84,3 % 82,2 % 85,1 % 84,1 % 83,4 % 83,9 % 

Andel barn 1-5 år i 
barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

91,7 % 92,1 % 93,5 % 92,0 % 90,3 % 93,4 % 92,2 % 91,7 % 92,1 % 

Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 3-5 år (B) 

98,2 % 99,4 % 98,4 % 97,1 % 95,6 % 98,6 % 97,3 % 97,1 % 97,3 % 

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

23,2 % 22,5 % 12,5 % 26,5 % 44,1 % 25,0 % 40,1 % 50,2 % 49,3 % 

Andel barn som får ekstra 
ressurser til styrket tilbud til 
førskolebarn, i forhold til alle 
barn i b 

11,5 % 11,0 % 22,5 % 18,4 % 18,1 % 20,7 % 21,4 % 21,4 % 19,7 % 

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

8,3 % 7,8 % 17,2 % 13,6 % 15,8 % 17,3 % 18,3 % 18,4 % 16,6 % 

Andre nøkkeltall          
Andel barn, eks. 
minoritetsspråkl, som får 
ekstra ressurser, i forhold til 
alle barn i komm. bhg 

3,8 % 3,5 % 7,4 % 5,2 % 2,9 % 5,3 % 3,8 % 3,7 % 3,7 % 

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 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. 

Fra 2017 til 2018 var det er særlig høy kostnadsvekst på styrket tilbud til førskolebarn, og kostnadene 
der var i 2018 rundt 50 prosent høyere enn i sammenlignbare kommuner. Denne veksten gav seg blant 
annet utslag i at dette var et område med merforbruk i 2018.  

Dekningsgrader. Slik inntektssystemet til kommunene fungerer, er det beregnet at Karmøy statistisk 
sett skal ha noe lavere etterspørsel etter barnehageplasser enn landsgjennomsnittet. Slik har det 
generelt også vært tidligere, men realiteten er nå at Karmøy har en like høy andel barn i barnehage som 
landsgjennomsnittet. Fra 2017 til 2018 økte dekningsgraden noe, fra 91,7 til 92,1 prosent. Dette bidro 
blant annet til at aktiviteten i barnehagene ikke gikk like mye ned som barnetallene skulle tilsi.  

Karmøy har en lavere andel som får ekstra ressurser til styrket tilbud, noe som kan se ut til å kunne 
forklares med en lavere andel minoritetsspråklige barn i Karmøybarnehagene. Andelen som får ekstra 
ressurser til styrket tilbud er om lag på landsgjennomsnittet, når man holder minoritetsspråklige 
utenom. Gjennomsnittlige kostnader barn som får styrket tilbud er imidlertid høyere i Karmøy, og 
kostnadene til dette er altså høyere i Karmøy enn på landsbasis.   
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Andel kommunale barnehagebarn var på 22,5 prosent i 2017, mens de resterende barna går i ikke-
kommunale barnehager. Andelen kommunale plasser er en av de laveste blant sammenlignbare 
kommuner. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 114 306 124 110 118 430 118 430 118 430 118 430 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 371 8 084 7 734 7 729 7 729 7 729 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

263 434 262 574 265 215 265 215 265 215 265 215 

Overføringsutgifter 4 400 949 900 -20 200 -35 600 -43 900 
Finansutgifter 3 964 2 965 2 154 2 154 2 154 2 154 

Sum Driftsutgifter 394 476 398 682 394 433 373 328 357 928 349 628 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -16 728 -14 179 -14 633 -14 633 -14 633 -14 633 
Refusjoner -14 604 -13 941 -11 116 -11 116 -11 116 -11 116 

Sum Driftsinntekter -35 925 -28 120 -25 749 -25 749 -25 749 -25 749 

Sum 358 551 370 562 368 684 347 579 332 179 323 879 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Skole 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 645 394 645 394 645 394 645 394 

Sum Lønns- og prisvekst 19 628 19 546 19 546 19 546 
Sum Avskrivninger -5 070 -5 070 -5 070 -5 070 
Sum Pensjonsendringer -7 337 -7 352 -7 269 -7 269 
Sum Helårseffekter av vedtak  418 418 418 418 

Andre tekniske justeringer     
Betalingsreduksjon SFO 607 607 607 607 
Endret fordeling lærlingebudsjett 2 444 2 444 2 444 2 444 
Endring funksjon adm. skole -365 -365 -365 -365 
Reduksjon tilskudd fra Utdanningsdirektoratet 7 300 7 300 7 300 7 300 
Reduksjon tilskudd leirskole 429 429 429 429 
Stilling overført til innkjøp -570 -570 -570 -570 
Sum Andre tekniske justeringer 9 845 9 845 9 845 9 845 

Tekniske justeringer 17 484 17 387 17 470 17 470 

Konsekvensjustert ramme 662 878 662 781 662 864 662 864 

Nye tiltak     
Demografi 6-15 år 0 8 400 4 800 -8 700 
Effektivisering av renhold -21 -107 -107 -107 
Endret ramme SFO 2 266 2 082 1 601 1 601 
IT-prosjekt 1 700 1 700 1 700 1 700 
Ny idrettshall Vormedal 0 177 372 372 
Pensjon for lærlinger 454 454 454 454 
Rådmannens prosjektpott 761 738 0 0 
Stangeland skole 0 0 175 418 
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 118 134 134 134 
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 0 16 16 16 
Sum Nye tiltak 5 278 13 594 9 145 -4 112 

Innsparing     
Bosettingsbudsjett -4 713 -6 390 -8 226 -9 044 
Effektivisering av renhold -958 -1 272 -1 272 -1 272 
Frukt i ungdomsskolen -500 -500 -500 -500 
Innføring av energioppfølgingsystem -150 -150 -150 -150 
Innsparing serviceavtaler 0 -5 -5 -5 
Innsparing skole 0 -4 300 -6 500 -8 800 
Reduksjon i adm ressurs PPT -150 -310 -310 -310 
Reduksjon skole (202) -8 734 -8 734 -8 734 -8 734 
Redusere stillingene i KVOS -419 -940 -940 -940 
Tilskudd til Storhall Karmøy -300 -300 -300 -300 
Tilskudd til Torvestad -200 -200 -200 -200 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller -374 -354 -334 -334 
Sum Innsparing -16 498 -23 455 -27 471 -30 589 

Nye tiltak -11 220 -9 861 -18 326 -34 701 

Ramme 2020-2023 651 658 652 920 644 538 628 163 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 
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Andel elever med 
spesialpedagogisk 
undervisning i 
kommunal grunnskole 

7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,0 %  

Antall elever i 
kommunal grunnskole 

5 399 5 340 5 350 5 400 5 380 5 290  

 

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 i samfunnet. Skolen utdanner i 
dag elever til en fremtid vi ikke kjenner, til jobber som ikke finnes ennå. Denne endringstakten går stadig 
fortere og 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 fire 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 samfunn. 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 forbedret 
undervisningspraksis. Alle elevene i de kommunale grunnskolene har fra høsten 2018 hver sin digitale 
enhet og vi har gjennom 2018 skiftet ut digitale tavler. Omlag 60 prosent av tavlene er byttet ut. 
Projektorene bør tilfredsstille dagens krav til skarphet og lysstyrke. Det er en forutsetning for gode 
læringsprosesser at læreren kan veksle mellom å bruke PC-/ iPad-skjerm og storskjerm som alle kan se. 

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 2020. Høsten 2017 ble det innført et nytt lovverk knyttet til elevenes 
læringsmiljø. Arbeidet med å få operasjonalisert dette lovverket har siden vært et sentralt fokusområde, 
og vil fortsette videre inn i økonomiplanperioden. 

I oktober 2018 ble det vedtatt plan for trygt og godt skolemiljø i Karmøy kommune. Basert på denne 
planen skal alle skoler utarbeide og implementere sin egen plan. Dette gjøres gjennom veiledning og 
nettverk. Den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», der fire skoler er med, 
fortsetter også i 2020. 

Andelen som mottar spesialundervisning er 7,8 prosent per 2018. Dette tallet har siste årene ligget 
stabilt. I sammenlignbare kommuner, dvs. kommuner i K13-gruppen er gjennomsnittet 7,5 prosent. 19,1 
prosent av våre lærertimer gikk til spesialundervisning i 2018, mens gjennomsnittet i K13 er 17,7 
prosent. Dette indikerer at vi bruker noe mer på spesialundervisning enn gjennomsnittet. Jo større andel 
spesialunderving, jo mindre grad av handlingsrom er det på skolene da spesialundervisning er en 
lovpålagt rettighet. Målet er at den ordinære undervisningen er så godt tilpasset elevene at behovet for 
spesialunderving reduseres. 

Karmøy kommune har fram til 2017 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 2019 fikk Karmøy 10,6 
millioner av den totale nasjonale rammen på 1,4 milliarder. Disse midlene er nå innlemmet i 
rammetilskuddet. 
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Tidlig innsats er likevel 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 streve 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. Som tidligere nevnt, vil god kvalitet redusere 
behovet for spesialunderving og gi handlingsrom for ytterligere å forbedre undervisningen. Fokus på 
kvalitet er derfor svært viktig. 

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 og overgangsrutinen ungdomsskole til videregående skole blir svært viktig i 
dette arbeidet. 

Elevene på ungdomsskolene på Karmøy scorer lavere enn landsgjennomsnittet på faktorene motivasjon 
og mestring. Elevene sin opplevelse av mestring er svært viktig for hvordan de lykkes senere i livet på 
alle områder. Høsten 2018 ble det vedtatt en plan for Motivasjon og mestring i ungdomsskolen. Denne 
planen jobbes det med og denne skal videreføres i økonomiplanperioden. 

Høsten 2020 får skolen nye læreplaner. Det gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i 
videregående opplæring. Denne endringen av læreplanverket har fått navnet Fagfornyelsen, dvs. at vi 
beholder dagens fag, men at innholdet fornyes. Endringene skal føre til at elevene forstår bedre, at det 
de lærer, er det de virkelig trenger i fremtiden. Hele opplæringen skal bygge på verdigrunnlaget fra 
opplæringsloven §1-1, og de overordnede prinsippene. Overordnet del utdyper dette, og beskriver det 
grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Dybdelæring, livsmestring, 
kritisk tenkning, skaperglede, engasjement, utforskertrang, miljøbevissthet, demokrati og medvirkning, 
og tverrfaglige tema er viktige stikkord her. Karmøy kommune er i gang med å ruste lærere og 
skoleledere for fagfornyelsen gjennom ulike fagsamlinger og nettverk på tvers av skoler. Skolelederne 
får bl. a kunnskap om hvordan de skal drive frem gode prosesser på skolene, hvilke kjennetegn i 
undervisningen de skal se etter som fremmer dypere læring, og hvordan stille åpne spørsmål som 
fremmer læring hos lærerne. Gjennom desentralisert ordning er det lagt opp til to samlinger med fokus 
på fagfornyelsen. Mellom disse to samlingene legger vi til rette for to interkommunale lærende 
nettverk. 

Mye godt arbeid legges ned og drives frem i “Karmøyskolen”. Det rustes for fremtiden. Dette gjelder 
også på det økonomiske plan. Mange av landets kommuner synes å gå tøffere økonomiske tider i møte. 
Dette gjelder også Karmøy kommune. Det må derfor også gjøres et kontinuerlig arbeid for å 
opprettholde økning i kvalitet og fremtidsrettet utvikling, samtidig som ressurssituasjonen vil kunne 
oppleves mer krevende. For å lykkes med dette på best mulig måte må det gjøres smarte valg for 
fremtiden i alle ledd av virksomheten. 

Gjeldende planer og planstatus 

 
I oktober 2018 ble det vedtatt Plan for trygt og godt skolemiljø i Karmøy kommune. På bakgrunn av 
dette har skolene utarbeidet egne planer for trygt og godt skolemiljø. Se for øvrig handling 3. 

Trygg i Karmøyskolen er et toårig prosjekt støttet av KLP som har til hensikt å trygge situasjonen rundt 
elever som utfordrer. Det er utarbeidet en eget prosjektplan. 
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Høsten 2018 ble det vedtatt en tiltaksplan som tar for seg motivasjon og mestring på ungdomstrinnet. 
se for øvrig handling 6. 

Karmøy kommune har gjennom flere år hatt fokus på fremtidens utfordringer i samfunnet, herunder 
fremtidens krav til teknologi og kompetanse. I tillegg kommer fagfornyelse fra høsten 2020. Dypere 
læring med digital støtte er viktig for implementering av dette. 

Trygge barn på skolevei: Karmøy kommune er vertskap for et fireårig prosjekt i regi av Rogaland 
fylkeskommune som vedrører trafikksikring og skolevei. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk  
styring og riktig  
prioritering 

Økonomi Andel virksomheter innen 
tjenesteområdet Skole som holder 
budsjett 

 80 % 100 % 100 % 

Inkluderende  og 
mangfoldig  
kommune 

Skolemiljø Mestring 10. trinn 3,86 3,80 4,00 4,00 

  Mestring 7. trinn 4,04 4,08 4,10 4,10 

  Mobbing 10. trinn 4,63 4,71 4,90 5,00 

  Mobbing 7. trinn 4,79 4,79 4,90 5,00 

  Motivasjon 10. trinn 3,36 3,23 3,80 4,00 

  Motivasjon 7. trinn 3,78 3,72 3,90 4,00 

  Trivsel 10. trinn 4,09 3,99 4,10 4,20 

  Trivsel 7. trinn 4,29 4,30 4,40 4,50 

  Trygt miljø 10. trinn 3,84 3,82 4,10 4,20 

  Trygt miljø 7. trinn 4,27 4,31 4,40 4,50 

Regionens mest  
inspirerende  
arbeidsplass 

Nærvær Nærvær 94,4 % 95,0 % 96,0 % 96,0 % 

Utvikle og gi  
fremtidsretta  
tjenester 

Læringsresultater 10. trinn Grunnskolepoeng 40,94 40,43 41,0 41,3 

  5. trinn nasjonale prøver engelsk 49,0 50,0 50,1 50,1 

  5. trinn nasjonale prøver lesing 48,6 48,6 50,1 50,1 

  5. trinn nasjonale prøver regning 49,2 49,8 50,1 50,1 

  8. trinn nasjonale prøver engelsk 49,9 49,2 50,1 50,1 

  8. trinn nasjonale prøver lesing 48,7 48,2 50,1 50,1 

  8. trinn nasjonale prøver regning 50,0 49,3 50,1 50,1 

 
 
Læringsresultater 
 
Grunnskolepoeng regnes ut fra karakterer på vitnemålet etter 10. trinn. Karmøy har i gjennomsnitt 
lavere score på grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet. I skoleåret 15/16 var gjennomsnittet 39,28. 
Dette har gradvis steget til en foreløpig topp i 17/18 på 40,94. Resultatet for 18/19 var 40,37. Det jobbes 
videre med å øke dette. På landsbasis er gjennomføringsprosenten for videregående opplæring 75 %. 
For de karmøyelevene som begynte i videregående skole høsten 2013 er gjennomføringen på i overkant 
av 75 %. 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 
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ressursbruk, ligger Karmøy på snittet eller litt over forventet resultat. Dette gjelder særlig på 
gjennomføringen av videregående opplæring. Nasjonale prøver gjennomføres hvert år i fagområdene 
regning, lesing og engelsk. Prøvene viser grunnleggende ferdigheter. Elevenes resultater deles inn i 
fargekoder: Rød, oransje, gul og grønn, der rød er lavest kategori når det gjelder score og grønn er 
høyest kategori. Ingen signifikant endringer på nasjonale prøver 5. trinn (NP 5) og nasjonal prøver 8. 
trinn Se tabell nedenfor for resultat og mål. Mer informasjon om resultater og kvalitet er tilgjengelig i 
Kvalitets- og utviklingsmelding for Karmøyskolen 2018/19.  

Nærvær 

 
Arbeidsnærværet i skolesektoren er en kompleks indikator. Høyt nærvær kan være et tegn på at ansatte 
trives og at det jobbes godt på alle nivå i sektoren. Samtidig kan nærværet påvirkes av andre forhold 
utenfor skolesektoren. Nærværet ligger an til å stige i 2019 og målet er en ytterligere øking i 2020. 

Skolemiljø 

 
Når en ser på endring fra år til år i undersøkelser, dvs framgang eller tilbakegang, er det viktig å vurdere 
om endringen er signifikant. En signifikant endring er så stor at en kan si at det har vært en 
reell/kvalitativ endring. En ikke-signifikant endring er så liten at endringen kan skyldes andre faktorer 
enn elevenes kunnskaper. Det vil si at tilfeldigheter eller naturlig variasjoner kan forklare endringen mer 
enn endrete ferdigheter/svar. I en kommune på størrelse med Karmøy er 0,2 poeng endring eller mer på 
gjennomsnittlig score å anse som en signifikant endring på elevundersøkelsen. For at endringen skal 
være signifikant på resultatene på nasjonale prøver og på grunnskolepoeng, må endringen være 2,0 
eller større. I Karmøy kommune gjennomføres elevundersøkelsen hvert år på alle trinn fra 5. til 10. trinn. 
Bare 7. trinn og 10. trinn er de to trinnene som er obligatoriske og elevundersøkelsen gjennomføres 
derfor på disse trinnene i alle kommuner. Vi har derfor valgt å fokusere på disse to trinnene i denne 
framstillingen. Elevundersøkelsen skal kartlegge hvordan elevene har det på skolen på ulike områder. 
Som indikatorer i denne framstillingen har vi valgt områdene motivasjon, mestring, trygt miljø og 
mobbing. Scoren går fra 1 til 5, der 1 er lavest score og 5 høyeste score. Innenfor disse indikatorene er 
ingen signifikant endring fra året før. Som nevnt satses det veldig tungt på de områdene som omhandles 
her bl.a gjennom satsingen på «Trygt og godt skolemiljø» og planen for «Motivasjon og mestring på 
ungdomsskolen». Målet er å score gult to av indikatorene og grønt nivå på de resterende. Se tabell for 
resultater og mål. 

Økonomi 

 
Dette er en forutsetning for å kunne jobbe effektivt mot målsettingene våre. Det er et mål at alle 
enheten skal holde tildelte budsjetter i 2020. 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Handling 1: Kompetanseheving 
 
Kompetanseheving: 
Det er et kontinuerlig behov for kompetanseheving innenfor skoleavdelingen. Kompetanseheving i regi 
av skoleeier dreier seg om videreutdanning (formell utdanning/studiepoeng) og etterutdanning for 
miljøarbeidere, lærere og skoleledere. 

Videreutdanning - kompetanse for kvalitet 
Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i fagene matematikk, 
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engelsk, norsk, samisk og 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. Denne ordningen kalles kompetanse for kvalitet. I skoleåret 2019/2020 deltar 30 lærer i 
Karmøy kommune på denne ordningen. Dette innebærer en statlig finansiering på 50 til 75 prosent av 
utgiftene. For å få godkjent statlig finansiering forpliktes kommunen til å sette av midler til 
videreutdanning. Det legges til grunn at den økonomiske rammen for 2019 videreføres i 2020. 

Skolelederutdanning. 
I Karmøy ønsker vi at alle skoleledere, dvs. rektorer og undervisningsinspektører, skal ha minimum 30 
studiepoeng innen skoleledelse eller andre administrative-/ledelsesfag. God ledelse er sentralt for å få 
god læring hos eleven og trygge og gode skolemiljø. Vi tilrettelegger også dersom skolelederne ønsker 
videreutdanning utover de 30 studiepoengene. Karmøyskolen har etter hvert flere skoleledere med 
utdanning på masternivå i ledelse. 

Etterutdanning og profesjonsutvikling 
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, praktiske utprøvinger og deling av erfaringer. I 
Fagfornyelsen, ny læreplan for skolen, som innføres fra august 2020, er profesjonsfellesskapet nevnt 
spesifikt som en forutsetning for god skoleutvikling. Utviklingsarbeidet drives både på den enkelte skole, 
mellom skoler og på fells kurs- og plandager i kommunen. Skoleutvikling består av mange områder der 
de fleste henger sammen/overlapper, men som hovedområder skoleåret 2019/2020 kan nevnes: 

 Dypere læring med digital støtte. 

 Trygt og godt skolemiljø 

 Fagfornyelsen 

 Profesjonsfellesskap 

Dette krever både kompetanseheving av egne ansatte og samarbeid med eksterne aktører til blant 
annet å utvikle undervisning som sikrer dybdelæring. 

Desentralisert ordning 
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/ høyskoler. Den nye 
ordningen innebærer at skoleeierne skal analysere og prioritere hva de har behov for, og gjennomføre 
tiltakene i samarbeid med høyskoler 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 
øke elevenes læring og har formulert følgene 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 (universitet og høyskole sektor). 
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Satsingen innebærer to felles storsamlinger for kommunene i året og dette følges opp av lærende 
nettverk mellom samlingene. 

Sosiallærer på ungdomstrinn. 
Det har vært et mål å øke ressursene til sosiallærer på ungdomstrinnet. Dette har ikke vært mulig 
innenfor rammene våre og de økonomiske utsiktene framover gjør dette utfordrende. Over tid har vi 
jobbet for å styrke sosiallærerne med å prioritere etter- og videreutdanning av disse. Denne satsingen 
opprettholdes i 2020. 

Handling 2 - Overganger i utdanningsløpet. 

Det er viktig å ha fokus på overganger i utdanningsløpet da både forskning og erfaring viser at barn og 
unge er sårbare i disse fasene. I Karmøy kommune har en jobbet med rutiner for overgangen 
barnehage- skole, barneskole-ungdomssskole og ungdomsskole - videregående skole. 

Barnehage – skole 
Denne er nå under revisjon. Her er det nedsatt en gruppe med representanter fra barnehage, skole og 
ppt. Dette arbeidet er startet og skal fullføres i 2020. 

Barneskole- ungdomsskole 
En del av overgangsrutinen for dette har vært overgangsleiren. Oppvekst- og kulturetaten har i 
samarbeid med SLT-koordinator arrangert og gjennomført denne leiren for elever som starter på 8. 
trinn. Hensikten med leiren er å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskolen så god som mulig. 
Hovedfokuset i prosjektet har vært å etablere gode relasjoner mellom elever som skal gå i samme klasse 
på ungdomstrinnet. Det planlegges ny leir våren 2020. 

Ungdomsskole- videregående skole 
Det er også naturlig i 2020 å ha ekstra fokus på rutiner for overgang ungdomsskole til videregående 
skole da denne rutinen bare har vært gjeldende to skoleår. 

Handling 3 - Trygt og godt skolemiljø. 

I august 2017 kom det et nytt lovverk i forhold til trygt og godt skolemiljø. I den sammenheng ble det 
opprettet innsatsteam på alle skoler. Rektor leder dette temaet som består av skolens ledelse og andre 
ansatte. Dette kan eksempelvis omfatte spes. ped. koordinator, sosiallærer eller andre. Organiseringen 
varierer, men teamet skal jobbe med enkeltsaker og på systemnivå. 

I oktober 2018 ble plan for trygt og godt skolemiljø vedtatt i Karmøy kommune. Skolene skal innarbeide 
denne planen i sitt eget planverk. Dette jobbes med kontinuerlig da planene skal revideres jevnlig. 

Fire skoler er med i prosjektet inkluderende barnehage og skole i regi av UDIR og Fylkesmannen. Dette 
prosjektet videreføre. I prosjektet er det fokus på hvordan en sikrer et godt og trygt skolemiljø. 
Prosjektet innebærer kompetanseheving, erfaringsutveksling og praktiske tiltak. 

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. Trivselslederne 
organiseres av en ansatt på skolen. Skolene må prioritere dette arbeidet innenfor sine tildelte rammer. 
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Handling 4 - Teknologitette klasserom 

I Karmøyskolen har nå alle elevene sin egen digitale enhet. En ungdomsskole har PC, resten av skolene 
har iPad. Dette skal brukes aktivt i læringsarbeidet. I tillegg brukes fortsatt PC på alle ungdomsskolene, 
både med tanke på eksamen og for å gi elevene grunnleggende ferdigheter innenfor windows-basert 
programvare. For å få god og effektiv undervisning trenger en gode skjermløsninger i klasserommet. 60 
prosent av skjermene er nå oppdaterte i klasserommene. 

Det å sikre at elevene til enhver tid har tilfredsstillende digitale enheter og sikre gode forhold i 
klasserommet med tanke på digitale tavler er et arbeid som pågår hele tiden. Det er laget en egen 
utskiftingsplan for de digitale enhetene. Det er i skoleåret 2019/2020 5340 elver og alle har sin egen 
digital enhet. Enheter til ansatte kommer i tillegg. Ungdomsskolene disponerer i tillegg PC-er for 
elevene. 

Handling 5 - HMS- prosjekt 

Karmøy driver prosjekt med tema vold og trakassering i skolen. I prosjektet bidrar 
bedriftshelsetjenesten, PPT, tillitsvalgt og representanter fra skolesektoren. Målet er å kvalitetssikre 
arbeidet som gjøres i forhold til elever som utfordrer oss, samtidig som en skal ta vare på ansatte. I 
dette arbeidet bidrar KLP med prosjektmidler. 

Handling 6 - Trygg i Karmøyskolen 

Høsten 2018 ble det vedtatt en tiltaksplan for arbeidet med motivasjon og mestring på ungdomstrinnet. 
Tiltaksplanen består av et systemnivå, som fokuserer på overordnede rammer. Videre består den av 
tiltak som kan ses i lys av kommunens satsinger på skole: «Dypere læring med digital støtte» og «Trygt 
og godt skolemiljø». Sektor skole er godt i gang med tiltakene som står beskrevet i planen. 
Referansegruppe for arbeidsprosessen er etablert. Den består av representant fra skoleeier, en 
ungdomsskolerektor, en ungdomsskolelærer, i tillegg til en foreldrerepresentant og to 
elevrepresentanter. Foreldrerepresentant og elevrepresentanter ble rekruttert fra Kommunalt 
foreldreutvalg (KFU) og Ungdomsrådet. Dette ble gjort for å sikre involvering og medvirkning fra disse 
utvalgene. Planen skal rulleres og jobbes videre med. 

Læringsresultater 

 
Grunnskolepoeng regnes ut fra karakterer på vitnemålet etter 10. trinn. Karmøy har i gjennomsnitt 
lavere score på grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet. I skoleåret 15/16 var gjennomsnittet 39,28. 
Dette har gradvis steget til en foreløpig topp i 17/18 på 40,94. Resultatet for 18/19 var 40,37. Det jobbes 
videre med å øke dette. På landsbasis er gjennomføringsprosenten for videregående opplæring 75 %. 
For de karmøyelevene som begynte i videregående skole høsten 2013 er gjennomføringen på i overkant 
av 75 %. 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. Dette gjelder særlig på 
gjennomføringen av videregående opplæring. Nasjonale prøver gjennomføres hvert år i fagområdene 
regning, lesing og engelsk. Prøvene viser grunnleggende ferdigheter. Elevenes resultater deles inn i 
fargekoder: Rød, oransje, gul og grønn, der rød er lavest kategori når det gjelder score og grønn er 
høyest kategori. Ingen signifikant endringer på nasjonale prøver 5. trinn (NP 5) og nasjonal prøver 8. 
trinn Se tabell nedenfor for resultat og mål. Mer informasjon om resultater og kvalitet er tilgjengelig i 
Kvalitets- og utviklingsmelding for Karmøyskolen 2018/19.  
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Nærvær 

 
Arbeidsnærværet i skolesektoren er en kompleks indikator. Høyt nærvær kan være et tegn på at ansatte 
trives og at det jobbes godt på alle nivå i sektoren. Samtidig kan nærværet påvirkes av andre forhold 
utenfor skolesektoren. Nærværet ligger an til å stige i 2019 og målet er en ytterligere øking i 2020. 

Skolemiljø 

 
Når en ser på endring fra år til år i undersøkelser, dvs framgang eller tilbakegang, er det viktig å vurdere 
om endringen er signifikant. En signifikant endring er så stor at en kan si at det har vært en 
reell/kvalitativ endring. En ikke-signifikant endring er så liten at endringen kan skyldes andre faktorer 
enn elevenes kunnskaper. Det vil si at tilfeldigheter eller naturlig variasjoner kan forklare endringen mer 
enn endrete ferdigheter/svar. I en kommune på størrelse med Karmøy er 0,2 poeng endring eller mer på 
gjennomsnittlig score å anse som en signifikant endring på elevundersøkelsen. For at endringen skal 
være signifikant på resultatene på nasjonale prøver og på grunnskolepoeng, må endringen være 2,0 
eller større. I Karmøy kommune gjennomføres elevundersøkelsen hvert år på alle trinn fra 5. til 10. trinn. 
Bare 7. trinn og 10. trinn er de to trinnene som er obligatoriske og elevundersøkelsen gjennomføres 
derfor på disse trinnene i alle kommuner. Vi har derfor valgt å fokusere på disse to trinnene i denne 
framstillingen. Elevundersøkelsen skal kartlegge hvordan elevene har det på skolen på ulike områder. 
Som indikatorer i denne framstillingen har vi valgt områdene motivasjon, mestring, trygt miljø og 
mobbing. Scoren går fra 1 til 5, der 1 er lavest score og 5 høyeste score. Innenfor disse indikatorene er 
ingen signifikant endring fra året før. Som nevnt satses det veldig tungt på de områdene som omhandles 
her bl.a gjennom satsingen på «Trygt og godt skolemiljø» og planen for «Motivasjon og mestring på 
ungdomsskolen». Målet er å score gult to av indikatorene og grønt nivå på de resterende. Se tabell for 
resultater og mål. 

Økonomi 

 
Dette er en forutsetning for å kunne jobbe effektivt mot målsettingene våre. Det er et mål at alle 
enheten skal holde tildelte budsjetter i 2020. 

Andre tekniske justeringer 

 

Betalingsreduksjon SFO 

Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 
1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med 
særskilte behov. Dette har betydning for Karmøy kommune som antas å ville tilføres midler i henhold til 
ordningen i størrelsesorden kroner 600.000 som legges inn til formålet. Ordningen innebærer at ingen 
husholdninger skal måtte betale mer enn maksimalt 6 % av brutto husholdningsinntekt for en full SFO-
plass. 

  

 

Endret fordeling lærlingebudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer i hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike område. 
Basert på regnskapstall for 1. halvår og nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader 
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knyttet til lærlinger sammenlignet med budsjettforslaget for 2019: 
 
  Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon reduseres med -518 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -1 596 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 3 Skole økes med 2 444 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg reduseres med  -167 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi reduseres med -163 000 kroner. 
  Sum omfordeling = 0 
  

Endring funksjon adm. skole 

Det legges opp til en KOSTRA-teknisk endring, ved at noe lønnsmidler flyttes fra tjenesteområde Skole til 
tjenesteområde Administrasjon. Endringen er for de praktiske formål av teknisk karakter og innebærer i 
realiteten ingen endring av arbeidsformål, stillingsendring eller lignende i forhold til gjeldende status pr. 
2019. Konkret er problemstillingen at stabsfunksjon ytes inn mot administrasjonsledd på tvers av 
tjenesteområder snarere enn ut mot virksomhetsledere. Der av er det mer korrekt at lønnsmidler føres 
på tjenesteområde Administrasjon enn tjenesteområde Skole. 

Reduksjon tilskudd fra Utdanningsdirektoratet 

Til og med år 2019 ble kommunen via Utdanningsdirektoratet tildelt øremerkede midler til bruk i 
tidliginnsats og for økt pedagogtetthet i skolen. Fra og med år 2020 skal disse midlene være innlemmet i 
kommunens rammetilskudd. Tidliger budsjetterte inntekter på 7,3 mill. kroner tas derfor ut av 
budsjettet. Dette gir en netto økning av driftsbudsjettet på 7,3 mill. kroner. 

Reduksjon tilskudd leirskole 

Ordningen i tilknytning med leirskoletilbud i grunnskolen har til og med 2019 mottatt øremerket 
tilskudd. Denne ordningen opphører fra og med 2020, samtidig som omtrent tilsvarende midler tiltenkt 
formålet overføres kommunen gjennom rammeoverføring. Når tilskuddet faller bort, øker netto 
driftsramme med 0,4 mill. kroner. 

Stilling overført til innkjøp 

Innkjøpskontoret i Karmøy kommune har vært gjennom en organisasjonsendring. Denne ble behandlet 
av hovedutvalg administrasjon i juni 2019. 1 stilling ble overført fra sektor eiendom til den nye 
innkjøpsavdelingen. Kostnadene knyttet til denne stillingen har tidligere vært ført på andre kostra-
funksjoner knyttet til forvaltning av kommunal eiendom. Ut fra Kostra-veilederen finner rådmannen det 
riktig å flytte dette årsverket fra kostra-funksjonene skolelokaler og institusjonslokaler, og over på 
administrasjon. 

Tiltaket gir endringer på følgende tjenesteområder: 
1. Administrasjon: +950 000 
3. Skole: -570 000 
8. Omsorg: -380 000 

Nye tiltak 

Demografi 6-15 år 

I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Alternativet som er 
lagt til grunn er hovedalternativet til SSB. Denne prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere 
beskrevet i kapittelet om befolkningsendringer. 
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Denne prognosen er lagt til grunn, både i fremskrivningen av vekst i de frie inntekter og for å fremskrive 
utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene.Eventuell høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene, 
men også større utgiftsbehov i tjenestene. 
 
Aldersgruppen 6-15 år er først ventet å stige noe fra 2020 til 2021, for deretter å gå noe tilbake. 

Dette betyr at kostnadene til kommunale tjenester til aldersgruppen også må ned. Dette gjelder i 
hovedsak utgifter i tjenesteområde barnehage. Til gjengjeld viser prognosene en sterk vekst i de eldste 
aldersgruppene. For kommunen er det viktig å ta ned kostnadene til de aldersgruppene det blir færre 
av, fordi de ressursene må omdisponeres til de tjenesteområdene hvor befolkningsendringene vil gi økte 
tjenestebehov. 

I økonomiplanen er det lagt til grunn at flere barn isolert sett vil trekke utgiftene opp i 2020, for deretter 
å falle. 

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte 

Endret ramme SFO 

Skolefritidsordningen gikk med et underskudd i 2018 og ligger an til et fortsatt underskudd i 2019. Dette 
skyldes lavere inntekter som følge av færre barn i SFO. I kommunens vedtekter for skolefritidsordning er 
det angitt at det kan være inntil 15 barn per voksen. Kommunen har en bemanning i tråd med dette 
eller lavere. Det er derfor vanskelig å redusere kostnadene tilsvarende nedgangen i antall barn på SFO. 
Det foreslås i budsjettet å redusere utgiftene med ett årsverk, samtidig som netto driftsramme økes 
med knappe 2,3 mill. kroner for å kompensere for lavere inntekter.  

Barnegruppen 6-9 år reduseres utover i økonomiplanperioden. Det er derfor lagt til grunn en reduksjon 
fra høsten 2021, som får helårseffekt fra og med 2022. 

IT-prosjekt 

Innen tjenesteområde Skole gjort store investeringer med i prosjektet "Teknologitette klasserom". I 
denne perioden har driftsbudsjettet til innkjøp av utstyr vært midlertidig redusert, og disse midlene 
legges nå tilbake i driftsrammen som planlagt, for å kunne ivaretaløpende vedlikehold og utskifting av 
digitalt utstyr. 

Pensjon for lærlinger 

Årets lønnsoppgjør handlet også om pensjon og det er opprettet en sentral generell særavtale om 
pensjonsordninger som trer i kraft fra 01.01.20. Tariffavtalen er endret slik at lærlinger og 
lærekandidater vil omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Lærlingene skal meldes inn med 
stillingsbrøk tilsvarende verdiskapningsdelen. 

Dette gir merutgifter på om lag 1,8 mill. kroner for Karmøy kommune. 

Dette er fordelt på flere tjenesteområder, avhengig av hvilke tjenester lærlingene er knyttet til: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 65 000 
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  Tjenesteområde 2 Barnehage: 221 000 
  Tjenesteområde 3: Skole: 454 000 
  Tjenesteområde 8 omsorg: 1 069 000 
  SUM: 1 809 000 

Rådmannens prosjektpott 

Rådmannens prosjektpott på 2,5 mill. kroner ble opprettet i forbindelse med budsjettet for 2015. Potten 
skal bidra til utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i Karmøy kommune ved å kunne 
finansiere igangsetting av prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. 
Prosjektene som kan få finansiering fra denne potten skal være tydelig tidsavgrenset, det skal være en 
"fødselshjelp" for å få gode prosjekter opp å gå, men den løpende finansieringen skal deretter skje 
innenfor den ordinære driften. Prosjektene må derfor ha en tydelig og klar målsetting om å oppnå 
driftsforbedringer/effektiviseringer. 

I 2020 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter i to år. 

 Implementering av velferdsteknologi, for å sikre at den nye teknologien koples inn i og bidrar til 
å endre arbeidsprosessene i omsorgssektoren. (t.o.m. desember 2020) 
  

 Utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut ubenyttet potensiale som ligger i analyse- og 
styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren.  (t.o.m september 2021) 
  

 Digitalisering innen oppvekst og kultur, med hovedvekt på å optimalisere bruken av det 
barnehage- og skoleadministrative systemet Visma Flyt, samt andre tiltak for å sikre arbeidsflyt 
og gode prosesser gjennom bruk av digitale verktøy. (t.o.m. desember 2021) 

Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere midler fra denne potten, og budsjettregulere dette til 
tjenestefunksjonene etter behov. Potten ligger i utgangspunktet under diverse fellesfunksjoner 
(tjenesteområde økonomi), men fordeles ut til tjenesteområdene etter hvert som tiltak får støtte fra 
potten.I 2020 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene administrasjon og skole.  

Når ombyggingen av Vormedal ungdomsskole er ferdigstilt vil renholdsarealet øke med 1.335 
kvadratmeter. For å utføre renhold på denne skolen vil det være behov for en 65 % stilling for å 
håndtere det ekstra arbeidet, samt et årlig innkjøp av maskiner og forbruksmateriell.  

Når ombyggingen av Vormedal ungdomsskole er ferdigstilt antar man at energiforbruket vil gå ned i 
forhold til dagens nivå. Ut fra informasjonen man har på nåværende tidspunkt har man estimert at 
dagens energibehov kan reduseres med rundt 500.000 kWh per år. 

Kommunens byggforvaltning vil få et lavere vedlikeholdsbehov på ungdomsskolen de første årene som 
følge av ombyggingen av Vormedal skole. Kostnadsreduksjonen vil imidlertid bli påvirket av at man må 
inngå nye serviceavtaler for drift av bygget som relateres til nødlys og heis. 
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Innsparing 

Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  

Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 
integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 
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div 

herav til dekning av kostnader 
utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %)                5 531              4 488              3 805              3 362 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 

9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 

3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 

Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i målgruppen. 

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
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å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte. 

Frukt i ungdomsskolen 

På grunn av kommunens økonomiske situasjon kuttes den ikke- lovpålagte ordningen med utdeling av 
frukt i ungdomsskolen. 

Innføring av energioppfølgingsystem 

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 optimalisere energiforbruket og 
således også å redusere energikostnadene. Energioppfølgningssystemet er utviklet til å kunne foreta 
analyser av energibruken, noe som gir kommunen bedre prognoser av energiforbruket. Dette gir oss 
mye bedre muligheter til å nå våre effektiviseringsmål. 

Ved å anvende et energioppfølgningssystem har kommunen som mål i 2020 å redusere energiforbruket 
med 600 000 kWt i løpet av året. 

Innsparing serviceavtaler 

Besparelse serviceavtaler. 

Innsparing skole 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 11 millioner kroner i år 2021 økende til 
23,7 millioner kroner i 2023, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive 
kostnader knyttet til flere innbyggere. En viktig årsak til dette er at kommunen har lagt opp til en økende 
gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom 
utover å dekke demografiutgifter. Ved behandling av de finansielle måltallene i juni 2018 vedtok 
kommunestyret: "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 
tjenesterproduksjon".  

Karmøy kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner 
(kommunegruppe 13). I fordelingen av innsparingstiltakene har rådmannen vurdert kommunens 
ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner. Per 2018 hadde Karmøy om lag 3 prosent 
høyere netto driftsutgifter til grunnskole enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 per innbygger, når 
man korrigerer for såkalt beregnet utgiftsbehov (en beregning som tar høyde for at kommunene har ulik 
alderssammensetning i befolkningen samt enkelte sosioøkonomiske faktorer som påvirker kommunenes 
kostnader). 
 
Det foreslås en innsparing på 4,3 mill. kroner fra 2021, ytterligere 2,2 mill. kroner fra 2022  og ytterligere 
2,3 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en reduksjon på vel 1,3 prosent sammenlignet med forslag til 
budsjett 2020. 

Reduksjon i adm ressurs PPT 

Det legges opp til en bemanningsreduksjon/ effektivisering innen tjenesteområde PPT. Dette gir en 5/12 
effekt fra og med 2020, og helårseffekt fra og med 2021. 
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Reduksjon skole (202) 

Det legges opp til en reduksjon innen tjenesteområdet Skole, her innbefattet en reduksjon i 11,75 
pedagoghjemler. Dette på grunn av kommunens stramme økonomiske situasjon og behov for kutt og 
innsparinger.  

Redusere stillingene i KVOS 

Det foreslås en innsparing på KVOS fra august 2020, som i hovedsak knyttet til 1 hjemmel spes.ped. 
Dette vil gi en innsparing på om lag 370 000 kr for 2020. Helårseffekten kommer først i 2021. 
Konsekvensen av dette vil være et redusert tilbud for elevene ved KVOS. 

Tilskudd til Storhall Karmøy 

Det er tidligere bevilget ekstra midler til ekstra bruk av Storhall Karmøy. Etter at disse midlene ble 
bevilget er det i liten grad blitt økt aktivitet, da hallene allerede var leid til det bruket som er for de 
kommunale tjenestene. Det å fjerne dette vil gi innsparing på 300 000 kr per år og konsekvensene vil 
være marginale for de kommunale tjenestene.  

Tilskudd til Torvestad 

Det er tidligere bevilget ekstra midler til ekstra bruk av Torvestad Arena. Etter at disse midlene ble 
bevilget er det i liten grad blitt økt aktivitet, da hallene allerede var leid til det bruket som er for de 
kommunale tjenestene. Det å fjerne dette vil gi innsparing på 200 000 kr per år og konsekvensene vil 
være marginale for de kommunale tjenestene.  

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket omhandler tjenesteområdene idrett, administrasjon, skole, samferdsel og nærmiljø.  
Totalt overstiger husleieinntektene beregnede driftskostnader, men ikke for alle tjenesteområdene 
isolert sett. 
 
Ferdigstillelse av nye idrettshaller Åkra er januar 2020. Fra det tidspunktet er det tatt hensyn til 
husleieinntekter på 1,5 millioner kroner vedrørende leie av Åkrahallen for Åkrahamn videregående 
skole. Leieinntektene skal dekke kapitalkostnader samt driftskostnader.  Det er lagt inn en fordeling 
mellom skole og idrettsfunksjonene på inntekt og kostnader. Det budsjetteres også med en økning i 
forsikringspremie på det nye bygget grunnet økt areal. 

Det er lagt inn midler til økt drift og renhold av ny idrettshall på Åkra, to fullskala idrettshaller. Det 
budsjetteres i tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og 
serviceavtaler. Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås 
derfor en gradvis opptrapping av utgiftene til vedlikehold.  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjek
ter 

Ferdig 
år 

Øre
m. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 20
25 

20
26 

2027 2028 2029 

Skole              
Ny skole Kolnes/Eikje 2030 0 314 500 0 0 0 0 0 0 0 18 000 49 000 137 000 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 130 av 331 

Ny skole Veavågen  2024 0 303 000 0 13 000 27 000 174 000 89 000 0 0 0 0 0 
Ny skole Åkra 2031 0 264 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 37 000 

Realfagslab 
Stangeland og Bø 

ungdomsskole 
2028 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 

Skudeneshavn skole - 
renovering 

2030 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 5 000 

Skudeneshavn skole - 
UU og oppgradering 

uteareal 
2022 0 1 200 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 

Stangeland skole 2022 0 380 000 131 000 134 600 60 097 0 0 0 0 0 0 0 
Vormedal 

ungdomsskole - 
rehab/påbygg 

2020 0 150 000 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vormedal 
ungdomsskole - UU 

og oppgradering 
uteareal 

2020 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Skole  0 1 421 700 160 600 147 600 88 297 174 000 89 000 0 0 19 200 56 200 179 000 

              

Sum investerings-
prosjekter 

 0 1 421 700 160 600 147 600 88 297 174 000 89 000 0 0 19 200 56 200 179 000 

 
Ny skole Kolnes/Eikje 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 10 mill. kroner som følge av beregnet 
prisvekst.Periodisering av budsjettmidlene er flyttet to år ut i tid. 

Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor 
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 362 mill. kroner. 
 
Det forventes stor økning i boligbyggingen i Kolnes skolekrets fra om lag år 2023-2025, og det vil da 
være behov for en skole med kapasitet og areal betydelig høyere enn dagens Kolnes skole.  

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 er flyttet to år ut i tid basert på gjeldende tidsplan for utbygging 
av veien.  
 
Prosjektet omfatter oppføring av ny barneskole for 500 elever, med et bruttoareal på 5 700 
kvadratmeter. Prosjektet omfatter også oppføring av en fullskala flerbrukshall. Kalkylen inkluderer nytt 
inventar kombinert med noe gjenbruk fra den gamle skolen, uteareal, sykkelskur, etablering av 
trafostasjon og grunnerverv av areal regulert som boligfelt/næring. Kalkylen for skolebygg og fullskala 
flerbrukshall er basert på norm hentet fra Norsk prisbok per januar 2019. Eventuelle rekkefølgekrav er 
ikke medberegnet i estimatet og kostnadsrammen må justeres etter konsumprisindeksen i de 
etterfølgende årene fra og med 2021. 

Ny skole Veavågen  

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 131 av 331 

Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 17 mill. kroner. Dette for å dekke estimert 
erverv av areal samt beregnet prisvekst for prosjektet. 
 
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.» 

I budsjettbehandlingen i kommunestyret 2018 (saksnr. 139/18) ble følgende vedtak gjort: 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.  

Kalkylen på 303 mill. kroner er basert på at det føres opp en ny skole for 400 elever fordelt på rundt 
5.400 m2 på eksisterende skoletomt.  Kalkylen er videre basert på at all bygningsmasse på dagens tomt 
skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av 
Norconsult i mai 2018. Det arbeides parallelt med å kartlegge andre mulige steder for lokalisering av den 
nye skolen, slik at kommunen har alternative plasseringer av ny skole og muligheten for å veie fordeler 
og ulemper opp mot hverandre. Eventuelle rekkefølgekrav er ikke medberegnet i estimatet. 
Kostnadsrammen må justeres etter konsumprisindeksen i de etterfølgende årene fra og med 2021.  

Ny skole Åkra 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt, 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt mer 7 mill. kroner knyttet til prisstigning. Oppstart 
av skoleprosjektet er utsatt med to år i forhold til vedtatt plan for 2019-2028. 

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.» 

I budsjettbehandlingen i kommunestyret 2018 (saksnr. 139/18) ble følgende vedtak gjort: 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. 

Det vil frem mot planlagt oppstart av byggeprosjektet i 2028 utarbeides mulighetsstudie knyttet til 
skoleprosjektet. Salg av tomten til eksisterende skole vil være en del av denne.  

Avsatt budsjettramme slik den foreligger på dette stadiet inneholder bygging av en ny skole for 400 
elever på Åkra med et areal på totalt 4.500 kvadratmeter. Kalkylen for skolen inkluderer nytt inventar og 
løsøre for alle elevene, samt riving av bygg på skoleområdet. Eventuelle rekkefølgekrav er ikke 
medberegnet i estimatet. Budsjettrammen må justeres for prisvekst i de etterfølgende årene fra og med 
2021. Skolen på Åkra planlegges ferdigstilt i 2031.  

Realfagslab Stangeland og Bø ungdomsskole 
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Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Ny investering 

Siden skolene var nye har det skjedd en betydelig utvikling innen realfagsområdet. Ikke minst er det i 
dag helt andre krav til HMS innen fagområdet, noe som også inngår som en viktig del av selve 
naturfagsundervisningen. Det anbefales derfor at realfagslab ved Stangeland- og Bø ungdomsskole 
oppgraderes. 

Skudeneshavn skole - renovering 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  – behov og konseptutvikling 
Status: Tidligere vedtatt 
 
Skudeneshavn skole har ut ifra byggteknisk ståsted behov for rehabilitering. Skolen vil nærme seg 50 år i 
slutten av budsjettperioden og vil ha et tilsvarende rehabiliteringsbehov som det som blir utført ved 
Vormedal ungdomsskole. 
 
Det er foreløpig ikke utarbeidet kostnadsoverslag knyttet til planlagt renovering. 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. 

Stangeland skole 

 
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. Ferdigstillelse er 
utsatt til skolestart 2022 grunnet behov for planendring for idrettshallen i prosjektet.  
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Infrastruktur delen av prosjektet er i fase grønn og det planlegges med oppstart våren 2020.   
 
Prosjektet omfatter oppføring av en ny barneskole for 700 elever og oppføring av idrettshall i tilknytning 
til skolebygget. Den nye skolen vil erstatte Eide skole og Stokkastrand skole. Eide skole har per i dag 
kapasitetsutfordringer. Stokkastrand skole har funksjons- og bygningsmessige utfordringer på kort sikt, 
og kan se ut til å få kapasitetsutfordringer på lengre sikt. Sammenslåing av skolene i nye Stangeland 
barneskole vil dermed løse både kapasitetsmessige og funksjons- og bygningsmessige utfordringer. 

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 tilfredstiller krav som utløser spillemidler. 

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. 
Formålet med prosjektet er således å ivareta behovet for en økning i elevantallet ved å etablere flere 
klasserom, flere arbeidsplasser for lærere og et felles samlingsområde. Kapasiteten på skolen vil dermed 
økes fra dagens 360 elever til 540 elever når prosjektet er ferdigstilt. 

For å oppnå formålet vil de eksisterende bygningene på skolen bli total rehabilitert, i tillegg til at skolen 
får et nybygg på rundt 1.600 kvadratmeter. Nybygget skal blant annet huse skolens administrasjon og 
ble ferdigstilt 2019. Resten av bygningsmassen vil rehabilitert i henhold til planlagt fremdrift slik at man 
oppnår ferdigstillelse i henhold til planlagt dato. Arbeidsomfanget inkluderer også en oppgradering av 
skolens omkringliggende uteareal og etablering av 64 nye sykkelparkeringer under tak. 

For å oppnå mer rasjonell og kostnadseffektiv drift av bygget har det bli etablert et nytt varmeanlegg 
som henter varmen fra Geo-brønner. Det er forventet at tiltaket vil gi besparing i kommunens 
energikostnader, på tross av økning i oppvarmet totalareal. 

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 
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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. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter 
grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger (B) 

13 416 14 063 12 245 11 919 12 244 12 370 12 978 13 605 13 836 

Netto driftsutgifter pr. 
innbygger til Grunnskole (B) 

14 403 15 131 13 073 12 891 12 746 13 965 13 695 14 345 14 560 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 215 
skolefritidstilbud (B) 

54 92 269 148 264 172 193 265 224 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole (202), per 
innbygger korrigert for elever i 
private skoler 

11 839 12 359 10 831 10 212 10 186 11 402 10 844 11 116 11 407 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 
år korrigert for  

94 055 97 460 98 819 95 140 103 629 91 077 100 401 109 648 109 339 

Produktivitet          
Driftsutgifter til inventar og 
utstyr (202), per elev i 
grunnskolen (B) 

1 308 1 998 660 890 249 418 1 043 1 098 1 010 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell (202), 
per elev i grunnskolen (B) 

1 170 1 225 995 1 141 1 927 1 324 1 210 1 398 1 417 

Elever per kommunal skole (B) 245 243 328 306 266 314 292 238 225 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 
(B) 

12,7 12,3 13,6 12,1 13,2 14,3 13,1 12,6 12,3 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 
(B) 

13,5 13,1 14,3 12,9 13,6 14,9 13,9 13,1 12,9 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 
(B) 

15,0 14,6 16,1 16,3 14,0 15,2 15,2 14,4 14,2 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
til skolefritidstilbud (215), per 
komm. bruker 

20 697 22 292 27 922 26 411 34 167 32 276 30 052 31 474 30 851 

Dekningsgrad          
Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning 
(B) 

7,7 % 7,8 % 8,6 % 8,3 % 6,9 % 9,0 % 7,5 % 7,8 % 7,9 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
1.-4. trinn (B) 

6,3 % 5,4 % 7,9 % 7,4 % 3,9 % 5,8 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
5.-7. trinn (B) 

9,3 % 10,1 % 10,6 % 9,8 % 8,8 % 10,9 % 8,8 % 9,3 % 9,3 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
8.-10. trinn (B) 

8,2 % 8,9 % 7,5 % 7,9 % 9,1 % 11,3 % 9,4 % 9,9 % 9,9 % 

Andel innbyggere 6-9 år i 
kommunal og privat SFO (B) 

51,6 % 49,7 % 64,2 % 65,5 % 53,1 % 52,2 % 61,2 % 60,5 % 57,8 % 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

Andel timer 
spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt (B) 

0,0 % 19,1 % 19,8 % 23,1 % 20,1 % 17,9 % 17,7 % 17,6 % 17,7 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, 
nasjonale prøver i lesing 
8.trinn (prosent) 

69,4 % 70,8 % 72,2 % 71,0 % 67,7 % 73,6 % 74,6 % 74,2 % 73,5 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, 
nasjonale prøver i regning 
8.trinn (prosent) 

70,9 % 69,3 % 65,8 % 65,9 % 63,9 % 67,7 % 70,5 % 70,3 % 69,6 % 

Kvalitet          
Antall assistentårsverk per 
hundre lærerårsverk 

18,2 18,3 21,7 14,9   21,2   16,3   

Elevunders. 10. trinn - 
Mobbing på skolen (prosent) 

10,0 % 6,8 % 4,7 % 7,3 %   6,9 %   7,0 %   

Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,1 4,0 4,2 4,2   4,0   4,1   

Nasjonale prøver 5. trinn: 
Regning 

49,0 50,0 48,0 51,0   48,0   50,0   

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng 

39,6 40,8 42,0 42,6 41,6 41,3 41,9 41,8 41,7 

 
Ressursbruk. Kostra-tallene for 2018 viser at Karmøy har knappe tre prosent høyere utgifter til 
grunnskolesektor i forhold til gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13), men litt lavere enn 
landsgjennomsnittet, 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 prosent i 2017, og videre til 7,8 prosent. Andelen 
er på nivå med landsgjennomsnittet, og litt over gjennomsnittet i K13-kommunene. Andel av 
undervisningstimer til spesialundervisning utgjør imidlertid en større del av samlede lærertimer i 
Karmøy. 
 
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, men en lavere andel på 
ungdomsskolen.  

Læringsresultater og skolemiljø. Kvalitets- og utviklingsmelding for Karmøyskolen 2018/19 er lagt frem. 
Den kan leses på kommunens nettsider. Dette er en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. 
Meldingen omhandler både undersøkelser rundt skolemiljø og læringsresultater. Det vises til meldingen 
for mer utdypende informasjon. Se også målkart og indikatorer for tjenesteområde skole. 

Læringsresultater: 
Grunnskolepoeng regnes ut fra karakterer på vitnemålet etter 10. trinn. Karmøy har i gjennomsnitt 
lavere score på grunnskolepoeng enn landsgjennomsnittet. I skoleåret 15/16 var gjennomsnittet 39,28. 
Dette har gradvis steget til en foreløpig topp i 17/18 på 40,94. Resultatet for 18/19 var 40,37. Det jobbes 
videre med å øke dette. 
 

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/180141/
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Foresattes utdanningsnivå har statistisk sett betydning både for elevenes grunnskolepoeng og for 
sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. Selv om Karmøy har et lavere utdanningsnivå, 
har Karmøy en gjennomføringsgrad i videregående skole som er høyere enn gjennomsnittet nasjonalt i 
videregående opplæring. Det er positivt at Karmøy har en høyere gjennomføringsprogsent enn 
gjennomsnittet nasjonalt. Når det gjelder grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet og eksamensfag på 
ungdomstrinnet publiserer Utdanningsdirektoratet en såkalt skolebidragsindikator som skal forsøke å 
skille ut hvor skolenes bidrag til elevenes læringsresultat. Dette måles opp mot et landsgjennomsnitt. De 
siste tallene (2017/18) viser at Karmøy kommune har et litt lavere, men ikke signifikant forskjellig, 
skolebidrag sammenlignet med landsgjennomsnittet (kilde). 

Mer informasjon om resultater og kvalitet er tilgjengelig i Kvalitets- og utviklingsmelding for 
Karmøyskolen 2018/19. 

Skolemiljø 
I Karmøy kommune gjennomføres elevundersøkelsen hvert år på alle trinn fra 5. til 10. trinn. Bare 7. 
trinn og 10. trinn er de to trinnene som er obligatoriske og elevundersøkelsen gjennomføres derfor på 
disse trinnene i alle kommuner. Scoren går fra 1 til 5, der 1 er lavest score og 5 høyeste score. I en 
kommune på størrelse med Karmøy er 0,2 poeng endring eller mer på gjennomsnittlig score å anse som 
en signifikant endring på elevundersøkelsen.  
 
I elevundersøkelsen for 7. trinn er resultatene i Karmøy stort sett identisk med landsgjennomsnittet. 
 
I elevundersøkelsen for 10. trinn har Karmøy lavere score enn landsgjennomsnittet på enkelte av 
indikatorene. Særlig gjelder dette motivasjon (-0,3), læringskultur (-0,2) og faglig utfordring (-0,2). På 
andre punkter, som mestring, utdanning- og yrkesveiledning, vurdering for læring kommer Karmøy ut på 
samme nivå som landsgjennomsnittet.  

Andelen som svarer at de at opplever mobbing på skolen var 6,7 prosent, en vesentlig reduksjon fra året 
før (10,7 prosent). Tilsvarende tall nasjonalt var 7,1 prosent.  

Flere tall finnes også i Skoleporten. 

 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 575 729 607 529 610 429 607 921 604 990 604 172 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

76 001 73 503 71 929 67 281 65 406 63 349 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

22 546 20 033 22 437 22 455 22 479 22 479 

Overføringsutgifter 14 195 10 789 10 426 18 785 15 271 1 869 
Finansutgifter 41 631 28 460 23 390 23 390 23 390 23 390 

Sum Driftsutgifter 730 102 740 314 738 611 739 832 731 536 715 259 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -23 606 -25 732 -23 682 -23 682 -23 682 -23 682 
Refusjoner -86 374 -69 188 -63 271 -63 230 -63 316 -63 414 

Sum Driftsinntekter -123 242 -94 920 -86 953 -86 912 -86 998 -87 096 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-1-4-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/180141/
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/180141/
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/karmoey-kommune
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Sum 606 860 645 394 651 658 652 920 644 538 628 163 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Kultur 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 53 110 53 110 53 110 53 110 

Sum Lønns- og prisvekst 1 693 1 693 1 693 1 693 
Sum Avskrivninger -1 044 -1 044 -1 044 -1 044 
Sum Pensjonsendringer 725 725 725 725 

Tidsavgrenset bevilgning     
KST: Videreføring arbeid med 
kulturhusprosjektet 

-150 -150 -150 -150 

Oppfølging av kommunikasjonsstrategi -100 -100 -100 -100 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -250 -250 -250 -250 

Tekniske justeringer 1 124 1 124 1 124 1 124 

Konsekvensjustert ramme 54 234 54 234 54 234 54 234 

Nye tiltak     
Økt tilskudd Karmøy kommunale kino 37 37 37 37 
Sum Nye tiltak 37 37 37 37 

Innsparing     
Bosettingsbudsjett 150 150 150 150 
Effektivisering av renhold -320 -320 -320 -320 
Innsparing serviceavtaler 0 -5 -5 -5 
Reduksjon i tilskudd til tilsynsvakt på Vormedal, 
Stangeland, Åkra 1,0 hjemmel 

-383 -383 -383 -383 

Reduksjon kulturformidling -260 -260 -260 -260 
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur -50 -50 -50 -50 
Tilskudd – Vikingfestival -500 -500 -500 -500 
Økning som er lagt inn i budsjett til utstyr på 
kultur 

-150 -150 -150 -150 

Økt inntjening ved arrangementer -150 -150 -150 -150 
Sum Innsparing -1 663 -1 668 -1 668 -1 668 

Nye tiltak -1 626 -1 631 -1 631 -1 631 

Ramme 2020-2023 52 608 52 603 52 603 52 603 

 

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, tilskudd til Karmøy kommunale kino AS og museum. 

For barn og unge i lavinntektsfamilier bidrar ordningen med Aktivitetskort til økt deltakelse på kultur og 
fritidstilbud. Over 400 barn og unge benytter seg av ordningen og er en økning i forhold til tidligere år. 
Ordningen ble utvidet i 2019 og omfatter gratis inngang på Karmøy kino, Karmøyhallen, Tysværtunet, 
museer og kommunale arrangement, dekning av medlemskap/lisenser i frivillige organisasjoner på inntil 
kr 2000, tilskudd til dekning av cuper/leirer etc og friplasser på kulturskolen. 

En ekstern gruppe har utarbeidet en rapport som viser at det er et behov for et tidsriktig kulturhus som 
samler flere kulturinstitusjoner. Det arbeides videre med å se på mulighetene for å realisere dette 
kulturhuset sentralt i kommunen. Samtidig vil det bli tatt en gjennomgang av dagens struktur av 
lokalekulturhus og hvordan man kan optimalisere de samlede ressursene ved realiseringen av et nytt 
sentralt kulturhus. 
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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. Samlet sett er ulike digitale medier den kanalen som når flest brukere, men det vil bli 
satset videre også på informasjonsskjermer på de ulike kulturinstitusjonene. 

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. Kulturhusene har de siste årene økt sitt tilbud med å ha flere arrangementer. Dette for å 
gi innbyggerne et mangfold i ulike kulturtilbud, noe som gir økt besøk og man når flere målgrupper. 

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. Kulturskolen er en 
viktig arena for dette, men kulturhusene skal også ha kulturverksteder som gi rom for utprøving av ulike 
kulturuttrykk og lavterskel studio med fokus på musikk og film/foto. Karmøy kulturskole viderefører og 
videreutvikler sine tilbud innen mange kulturuttrykk. 

Rammen for tilskudd til frivillige organisasjoner økes i henhold til forventet prisvekst på 1,9 prosent, 
men denne samlede økningen er fordelt ulikt på de enkelte tilskuddsordningene. 

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. Kulturverksteder på kulturhusene som gir rom for utprøving og eksperimentering av 
kulturelle ytringer som ungdomsrevy og lavterskel studio med fokus på digital musikk. Det er iverksatt 
flere tiltak for å nå målene. 

Bibliotekplan. Gjeldende bibliotekplan ble vedtatt i 2014 og tiltakene i handlingsprogrammet er nå 
gjennomført og implementert. Innen bibliotekfeltet er det stadig endringer og utarbeidelse av ny 
bibliotekplan har startet. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Barn og unge med 
en dyp interesse 
innen kunst og 
kultur skal ha 
gode muligheter 
for videreutvikling 

Barn 6 - 15 år i kulturskolen (%) 17,2 % 17,5 % 17,5 % 18 % 

 Forutsigbare 
rammevilkår for 
et mangfold av 
frivillige 
organisasjoner 

Antall frivillige organisasjoner som 
tildeles tilskudd 

201 201 205 210 
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 Møteplasser for 
inkludering, 
mangfold og 
kreativitet. Alle 
skal ha mulighet 
til å delta. 

Antall besøk i folkebibliotek per 
innbygger 

3,4 3,5 3,5 3,6 

  Totalt antall besøkende bibliotek 141559 146000 147000 148000 

  Ungdomsskole elevers deltakelse i 
frivillige organisasjoner (Ung data) 

65 %   68 % 

Regionens  mest  
inspirerende  
arbeidsplass 

Nærvær Nærvær blant ansatte i sektor kultur 95,8 % 96,3 % 96,5 % 96,5 % 

Utvikle og gi 
fremtidsrettede 
tjenester 

Alle skal ha 
tilgang til god 
informasjon om 
kulturaktiviteter 

Antall besøkende på muséer 14198 15000 15500 16000 

  Antall solgte billetter på Ticketco - 
sektor kultur 

1382 1800 2500 3000 

  Norsk kulturindeks 224  200 180 

  Utlån alle medier folkebibliotek per 
innbygger 

3,2 3,3 3,4 3,4 

  Utlån alle medier folkebibliotek totalt 203851 215000 216000 218000 

 
 

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. Ordningen til omfatter blant annet gratis inngang på Karmøy kino, 
Karmøyhallen, Tysværtunet flere museer og kommunale arrangement, i tillegg til dekning av 
medlemskap i frivillige organisasjoner, deltakelse på cuper/landstreff etc og friplasser på kulturskolen. 
Det har vært en økning i bruken og antall brukere. Flere organisasjoner er blitt flinke til å informere om 
tilbudet og mulighetene for å få dekket medlemskontingenten 

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. 

Flere arrangement Kulturhusene har de siste årene økt antall arrangement. Dette gir nå resultater med 
at flere besøkende på de enkelte arrangementene og det er blitt et større mangfold av arrangement. 
Kulturhusene skal fortsette med å ha fokus på arrangement og publikumsutvikling. 

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. 
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Digitalisering 
Sektor kultur er godt i gang med digitalisering på flere områder. Det største enkeltløftet har vært 
innføringen av meråpne bibliotek. 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 også lagt til rette for betaling via Vipps og skal integreres som en del av flere 
betalingsplattformer ved de kommunale kulturinstitusjonene. 

Kommunikasjon 
Sektor kultur har utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi for å kunne bedre informasjonen ovenfor 
våre innbyggere og brukere. Det er blitt utarbeidet nytt system med informasjonsskjermer og en mer 
offensiv strategi på sosiale medier. Videre skal man prøve ut andre digitale kanaler for å få en mer 
målrettet markedsføring og informasjon. 

Kunst i det offentlige rom 
Kommunen har vedtatt retningslinjer for kunst i det offentlige rom. Disse vil iverksettes fra 2020 og det 
er da ønskelig å øke bevisstheten rundt kunst og at det kommer flere kunstverk i det offentlige rom. 

Tidsavgrenset bevilgning 

KST: Videreføring arbeid med kulturhusprosjektet 

Engangsbevilgning gitt i budsjettet for 2019. Bevilgningen faller derfor bort i fra 2020. 

Oppfølging av kommunikasjonsstrategi 

Gjelder bortfall av ekstra bevilgning i 2019 budsjettet, og som faller bort i fra 2020. 

Nye tiltak 

Økt tilskudd Karmøy kommunale kino 

Tilskudd til Karmøy kommunale kino økes med kroner 37.000 utover prisstigning. Dette i samsvar med 
forespørsel fra kinoen, herunder kinoens fremlagte budsjettforslag. 

Innsparing 

Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  

Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 142 av 331 

integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 

div 

herav til dekning av kostnader 
utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %)                5 531              4 488              3 805              3 362 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 

9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 
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3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 

Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i 
målgruppen.  

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte 

Innsparing serviceavtaler 

Besparelse serviceavtaler 

Reduksjon i tilskudd til tilsynsvakt på Vormedal, Stangeland, Åkra 1,0 hjemmel 

Fjerne tilsynsordningen på Vormedal, Stangeland og Åkra u skole. 

Dette vil gi innsparing på 300 000 kr per år. For å sikre at hallene fortsatt kan brukes må en se på 
låserutiner og tilgangsordningen på skolene. 
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Reduksjon kulturformidling 

Det er foretatt en justering innen lønnsbudsjett gjeldende kulturformidling. Konsekvensene ved dette 
kuttet er at man ikke kan ta inn ekstra ressurser i kortere perioder hvor dette har vært hensiktsmessig i 
forhold til flyt i tjenestetilbudet. 

Reduksjon tilskuddsposter hos kultur 

Det foreslås å redusere to tilskuddsposter med kr 50 000 hver, totalt kr 100 000. Kr 50 000 innen idrett, 
er midler som ikke er direkte knyttet til en bestemt tilskuddsordning, men som er benyttet til 
tiltak/prosjekter som faller utenfor gjeldende tilskuddsordninger innen idrett. Etter kuttet vil det være kr 
39 000 til fordeling. 

Kr 50 000 innen allment kulturarbeid, er midler som ikke er direkte knyttet til en bestemt 
tilskuddsordning, men som er benyttet til tiltak/prosjekter som faller utenfor gjeldende 
tilskuddsordninger innen kultursektoren. Etter kuttet vil det være kr 52 000 til fordeling. Konsekvensene 
med disse kuttene vil være at færre organisasjoner får prosjekttilskudd og vil ikke ramme så mange 
organisasjoner. 

Tilskudd – Vikingfestival 

På begynnelsen av 1990-tallet omstrukturerte kommunen arrangementene rundt Karmøy i fest til å ha 
fokus på vikingtid og etablerte vikingfestivalen Karmøy. Denne endringen må sees i sammenheng med 
etableringen av Avaldsnesprosjektet og Nordvegen historiesenter. Kommunen hadde selv ansvaret for 
driften av denne festivalen frem t.o.m 2014, men inngikk etter det en tjenesteavtale med Opplev 
Avaldsnes som fikk ansvaret for gjennomføring av festivalen. Inntektsgrunnlaget for Vikingfestivalen vil 
dermed bli svekket. 

Økning som er lagt inn i budsjett til utstyr på kultur 

I budsjettet var det avsatt kr 200 000 til teknisk utstyr ved kulturhusene, ikke byggteknisk utstyr. Da 
dette er midler som er knyttet til alle kommunale kulturhus, er de ikke fordelt på det enkelt kulturhus. I 
2019 er det prioritert anskaffelse av teleslynger ved alle kulturhus. Ved kulturhusene er det behov for 
utskiftning og anskaffelse av nytt utstyr for å kunne tilby de tjenester og krav som brukerne har. 
Konsekvensen ved kuttet er at man ikke vil kunne følge opp behovet for utskiftning og nyanskaffelser av 
teknisk utstyr som behovet tilsier. 

Økt inntjening ved arrangementer 

De kommunale kulturhusene har økt sin aktivitet knyttet til arrangementer i regi av kulturhusene. 
Kulturhusene får krav om å prioritere tiltak som kan gi økte merinntekter. Dette kan være økte 
billettinntekter, kiosksalg og leieinntekter. Det samlede inntjeningskravet fordeles på de 5 kommunale 
kulturhusene. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kultur              
Historiske Avaldsnes - ny 

utstilling 
2024 0 15 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 
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Sum Kultur  0 15 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 15 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 

 
Historiske Avaldsnes - ny utstilling 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: – behov og konseptutvikling  
Status: Tidligere vedtatt 
 
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 
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 tidlige estimater og vurderes derfor som svært 
usikker.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger 
i kroner 

1 602 1 725 2 413 1 552 2 411 2 223 2 260 2 428 2 354 

Netto driftsutgifter til 
folkebibliotek per innbygger 
(B) 

256 300 229 218 277 365 274 296 294 

Netto driftsutgifter til 
kommunale kulturbygg per 
innbygger (B) 

106 160 336 156 406 209 293 265 278 

Netto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og 
kulturskoler, per innbygger 6-
15 år (B) 

2 322 2 460 1 774 2 389 2 005 1 526 1 985 2 411 2 579 

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

18 781 18 464 19 619 24 336 9 052 23 598 21 188 20 125 20 663 

Dekningsgrad          
Andel barn i gr.skolealder på 
venteliste til komm musikk- 
og kulturskole, av barn i 
alderen 6-15 år 

2,1 % 2,4 % 0,8 % 11,7 % 1,8 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % 

Andel elever (brukere) i 
grunnskolealder i  

15,9 % 17,2 % 11,5 % 19,4 % 28,4 % 8,4 % 12,7 % 15,5 % 16,1 % 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

kommunens musikk- og 
kulturskole, av antall barn i al 
(B) 

Besøk i folkebibliotek per 
innbygger (B) 

3,1 3,4   2,8 3,3 4,7 4,7 4,8 4,9 

Utlån alle medier fra 
folkebibliotek per innbygger 
(B) 

3,2 3,2 1,9 2,1 3,5 2,6 2,8 2,8 2,9 

Årsverk, antall innbyggere 
per årsverk i folkebibliotek 

3 379 3 243 4 139 3 670 3 489 2 865 3 181 3 042 3 009 

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 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, kino, og i mindre grad til bibliotek - men 
vesentlig lavere til andre deler av kulturbudsjettet.  

Utgiftene til folkebibliotek var om lag på samme nivå som K13. Samlede utlån per innbygger var høyere 
i Karmøy, mens registrerte besøkende var lavere. 

I kulturskolen hadde Karmøy i 2016 en klart høyere dekningsgrad. I Karmøy var 17,2 prosent av alle barn 
i alderen 6-15 år elever i kulturskolen, mens tilsvarende andel i K13 var 12,7 prosent. På landsbasis er 
andelen 15,5 prosent. Det var imidlertid fortsatt barn på venteliste, 2,4 prosent av alle barn i alderen 6-
15 år. Andelen på venteliste er noe lavere enn i K13 eller på landsbasis. Kostnadene samlet sett er 
høyere i Karmøy, men brutto utgifter per elev i kulturskolen er lavere. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 39 246 39 156 40 405 40 405 40 405 40 405 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

10 535 10 121 10 034 10 029 10 029 10 029 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

757 783 805 805 805 805 

Overføringsutgifter 7 077 7 563 7 473 7 473 7 473 7 473 
Finansutgifter 2 906 2 204 1 160 1 160 1 160 1 160 

Sum Driftsutgifter 60 520 59 827 59 877 59 872 59 872 59 872 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 063 -4 674 -5 179 -5 179 -5 179 -5 179 
Refusjoner -3 783 -2 043 -2 090 -2 090 -2 090 -2 090 

Sum Driftsinntekter -10 756 -6 717 -7 269 -7 269 -7 269 -7 269 

Sum 49 764 53 110 52 608 52 603 52 603 52 603 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Idrett 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 21 707 21 707 21 707 21 707 

Sum Lønns- og prisvekst 376 458 458 458 
Sum Avskrivninger -1 645 -1 645 -1 645 -1 645 
Sum Pensjonsendringer 533 518 518 518 
Sum Helårseffekter av vedtak  -50 -50 -50 -50 

Tekniske justeringer -786 -719 -719 -719 

Konsekvensjustert ramme 20 921 20 988 20 988 20 988 

Nye tiltak     
Hestesportsenter ref. kst. 108/17 750 0 0 0 
Kjøp av biler og maskiner 0 0 0 -132 
Ny idrettshall Vormedal 0 213 428 428 
Stangeland skole 0 0 105 250 
Tilskudd klubbhus Åkra IL 0 0 4 000 0 
Sum Nye tiltak 750 213 4 533 546 

Innsparing     
Effektivisering av renhold -105 -105 -105 -105 
Innføring av energioppfølgingsystem -150 -150 -150 -150 
Innsparing serviceavtaler 0 -5 -5 -5 
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur -50 -50 -50 -50 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller -613 -583 -553 -553 
Sum Innsparing -918 -893 -863 -863 

Nye tiltak -168 -680 3 670 -317 
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Ramme 2020-2023 20 753 20 308 24 658 20 671 

 

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/bygging 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. Den doble idrettshallen på Åkra forventes å være klar til bruk i februar 2020. 

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. 

Kommunestyret har vedtatt å støtte det interkommunale hestesportsenteret i Tysvær. Dette tilskuddet 
er foreslått utbetalt i 2020, som er i henhold til tidligere vedtatte økonomiplan. 

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. Temadelen vil rulleres i løpet av 
kommende kommunestyreperiode, mens handlingsprogrammet rulleres årlig. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Flere aktive 
medlemmer i 
idrettslagene 

Deltakelse i frivillige organisasjoner 9835 9900 10000 10300 

 Nærmiljøanlegg i 
tilknytning til 
boområder, 
turområder, 
idrettsanlegg og 
skoler 

Antall nye nærmiljøanlegg i året 3 2 2 2 

 Sikre 
tilgjengelighet til 
utmarka 

Nye parkeringsområder i tilknytning 
til friluftsområder 

1 1 1 1 

Utvikle og gi 
fremtidsrettede 
tjenester 

Økt 
hverdagsaktivitet 

Antall passerende i turløyper med 
digital teller 

 107000 110000 120000 

  Besøkende offentlig bading i 
Karmøyhallen 

42557 43000 45000 46000 
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 Økt kjennskap til 
og bruk av 
turmålene i 
kommunen 

Antall "Tell tur" deltakere 2000 3000 3500 4000 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
1. Tilskuddsordninger 
For å bidra til at det er flere aktive medlemmer i idrettslag videreføres dagens tilskuddsordninger. I 
henhold til den nye kommunedelplanen er det nå blant annet gitt åpning for at flere idrettslag kan søke 
om tilskudd til daglig leder. Karmøy svømmeklubb har knyttet seg til ordningen med tilskudd til daglig 
leder i 2019. Flere av tilskuddordningene her justert i med forventet prisvekst. 

2. Nye idrettshaller 
Det er under planlegging nye idrettshaller i Kopervik og Vormedal. Bygging av idrettshallen i Åkrehamn 
er godt i gang og forventes åpnet på nyåret 2020. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Profilering 
Sektor kultur har lagt ny infrastruktur informasjonsskjermene ved kulturinstitusjonene og vil kunne gi 
mer og bedre informasjon om de ulike kultur og fritidstilbudene i kommunen. 

Nye tiltak 

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. 
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Kjøp av biler og maskiner 

Driftskonsekvens av investering 
 
Det planlegges å gå til innkjøp av en el-varebil til byggforvaltning. Reduksjon i leasingutgifter, samt 
reduserte driftsutgifter er beregnet til å gi en besparelse på 132 000 kroner årlig. Det er ikke tatt høyde 
for økte kapitalutgifter som følge av den økte investeringsutgiften i dette regnestykket. 

Tilskudd klubbhus Åkra IL 

I tilknytning til ny kommunalt idrettshall på Åkra bygger Åkra idrettspark as klubbhus, aktivitetssal med 
lagerlokale og utegarderober. I tillegg til utvendig frittstående lager. I Kommunestyresak 27/19 ble det 
vedtatt kommunal investeringsstøtte på 4 mill. kroner til Åkra idrettspark as. I økonomiplanen er disse 
lagt inn i 2022. 

Innsparing 

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte 

Innføring av energioppfølgingsystem 

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 optimalisere energiforbruket og 
således også å redusere energikostnadene. Energioppfølgningssystemet er utviklet til å kunne foreta 
analyser av energibruken, noe som gir kommunen bedre prognoser av energiforbruket. Dette gir oss 
mye bedre muligheter til å nå våre effektiviseringsmål. 

Ved å anvende et energioppfølgningssystem har kommunen som mål i 2020 å redusere energiforbruket 
med 600 000 kWt i løpet av året. 

Innsparing serviceavtaler 

Besparelse serviceavtaler 

Reduksjon tilskuddsposter hos kultur 

Det foreslås å redusere to tilskuddsposter med kr 50 000 hver, totalt kr 100 000. Kr 50 000 innen idrett, 
er midler som ikke er direkte knyttet til en bestemt tilskuddsordning, men som er benyttet til 
tiltak/prosjekter som faller utenfor gjeldende tilskuddsordninger innen idrett. Etter kuttet vil det være kr 
39 000 til fordeling. 

Kr 50 000 innen allment kulturarbeid, er midler som ikke er direkte knyttet til en bestemt 
tilskuddsordning, men som er benyttet til tiltak/prosjekter som faller utenfor gjeldende 
tilskuddsordninger innen kultursektoren. Etter kuttet vil det være kr 52 000 til fordeling. Konsekvensene 
med disse kuttene vil være at færre organisasjoner får prosjekttilskudd og vil ikke ramme så mange 
organisasjoner. 
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Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket omhandler tjenesteområdene idrett, administrasjon, skole, samferdsel og nærmiljø.  
Totalt overstiger husleieinntektene beregnede driftskostnader, men ikke for alle tjenesteområdene 
isolert sett. 
 
Ferdigstillelse av nye idrettshaller Åkra er januar 2020. Fra det tidspunktet er det tatt hensyn til 
husleieinntekter på 1,5 millioner kroner vedrørende leie av Åkrahallen for Åkrahamn videregående 
skole. Leieinntektene skal dekke kapitalkostnader samt driftskostnader.  Det er lagt inn en fordeling 
mellom skole og idrettsfunksjonene på inntekt og kostnader. Det budsjetteres også med en økning i 
forsikringspremie på det nye bygget grunnet økt areal. 

Det er lagt inn midler til økt drift og renhold av ny idrettshall på Åkra, to fullskala idrettshaller. Det 
budsjetteres i tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og 
serviceavtaler. Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås 
derfor en gradvis opptrapping av utgiftene til vedlikehold.  

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 20
23 

20
24 

20
25 

2026 2027 2028 2029 

Idrett              
Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 

Lagerlokaler Åkrehamn 2020 0 1 481 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny idrettshall Vormedal 

2021 
-

10 000 
36 000 35 614 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ny skole Kolnes/Eikje 
2030 

-
10 000 

47 500 0 0 0 0 0 0 0 3 000 9 000 
25 00

0 
Stangeland skole 

2022 
-

10 000 
36 000 15 000 15 400 6 380 0 0 0 0 0 0 0 

Åkra - 
erverv/infrastruktur/idrettshaller 

2020 
-

17 800 
157 000 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Idrett  
-

47 800 
277 981 52 570 22 400 7 880 0 0 0 0 3 000 9 000 

25 00
0 

              

Sum investeringsprosjekter  
-

47 800 
277 981 52 570 22 400 7 880 0 0 0 0 3 000 9 000 

25 00
0 

 
Kjøp av biler og maskiner 
 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Ny investering 
 
Prosjektet inneholder utgifter knyttet til idrett, omsorg og bolig. Beløpet i investeringstabellen er derfor 
splittet på tre tjenesteområder. Totalt avsatt budsjett for perioden er på 3,65 mill. kroner. 
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Budsjettmidlene er avsatt til fornying og innkjøp av biler- og maskiner i eiendomsavdelingen. Det er 
planlagt innkjøp av nye biler til renhold og byggdrift. I tillegg planlegges det innkjøp av lift, 
robotvaskemaskiner og desinfiseringsmaskin.  

Lagerlokaler Åkrehamn 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere bevilget 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

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. 

I kontor- og lagerlokalene på Åkrahamn ble det funnet muggsopp, og det er satt opp brakker som en 
midlertidig løsning. Lokalene benyttes blant annet som kontor, oppmøtested og pauserom for ansatte. 
Nytt bygg er derfor tenkt å inneholde oppholdsrom, garderober, sanitæranlegg og kontorplass. Det ble 
inngått kontrakt med entreprenør august 2019 for oppføring av nybygget i form av en totalentreprise. 
Bygningsarbeidene er igangsatt høsten 2019 med mål om ferdigstillelse i april 2020.  

Ny idrettshall Vormedal 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - Prosjektering (Usikkerhetsgrad +/- 20 %) 
Status: Tidligere bevilget 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, 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 idrettshall 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 Kolnes/Eikje 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 10 mill. kroner som følge av beregnet 
prisvekst.Periodisering av budsjettmidlene er flyttet to år ut i tid. 

Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til skole og idrett. Beløpet er i investeringstabellene derfor 
splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 362 mill. kroner. 
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Det forventes stor økning i boligbyggingen i Kolnes skolekrets fra om lag år 2023-2025, og det vil da 
være behov for en skole med kapasitet og areal betydelig høyere enn dagens Kolnes skole.  

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 er flyttet to år ut i tid basert på gjeldende tidsplan for utbygging 
av veien.  
 
Prosjektet omfatter oppføring av ny barneskole for 500 elever, med et bruttoareal på 5 700 
kvadratmeter. Prosjektet omfatter også oppføring av en fullskala flerbrukshall. Kalkylen inkluderer nytt 
inventar kombinert med noe gjenbruk fra den gamle skolen, uteareal, sykkelskur, etablering av 
trafostasjon og grunnerverv av areal regulert som boligfelt/næring. Kalkylen for skolebygg og fullskala 
flerbrukshall er basert på norm hentet fra Norsk prisbok per januar 2019. Eventuelle rekkefølgekrav er 
ikke medberegnet i estimatet og kostnadsrammen må justeres etter konsumprisindeksen i de 
etterfølgende årene fra og med 2021. 

Stangeland skole 

 
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. Ferdigstillelse er 
utsatt til skolestart 2022 grunnet behov for planendring for idrettshallen i prosjektet.  

Infrastruktur delen av prosjektet er i fase grønn og det planlegges med oppstart våren 2020.   
 
Prosjektet omfatter oppføring av en ny barneskole for 700 elever og oppføring av idrettshall i tilknytning 
til skolebygget. Den nye skolen vil erstatte Eide skole og Stokkastrand skole. Eide skole har per i dag 
kapasitetsutfordringer. Stokkastrand skole har funksjons- og bygningsmessige utfordringer på kort sikt, 
og kan se ut til å få kapasitetsutfordringer på lengre sikt. Sammenslåing av skolene i nye Stangeland 
barneskole vil dermed løse både kapasitetsmessige og funksjons- og bygningsmessige utfordringer. 

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 tilfredstiller krav som utløser spillemidler. 

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhenig budsjettjustering. 

Formålet med investeringen er å tilfredsstille kapasiteten for fremtidig barneskole, samt eksisterende 
ungdomsskole innen kroppsøving. I tillegg skal en idrettshall leies ut til Åkrehamn videregående skole. 
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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).  

Veidekke er tildelt kontrakt for oppføring av idrettshallen. Vassbakk & Stol er tildelt 
infrastrukturarbeidet (vei og VA arbeid). Prosjektet er i grønn fase - gjennomføring og det planlegges for 
ferdigstillelse 1 kvartal 2020. Den eksisterende idrettshallen skal rives i 2020. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter til 
idrett per innbygger (B) 

194 224 79 96 341 170 205 211 225 

Netto driftsutgifter til 
kommunale idrettsbygg 
per innbygger (B) 

312 304 649 460 354 552 574 594 559 

 
I likhet med kulturområdet har Karmøy også  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. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 9 884 8 921 9 677 9 821 9 880 9 880 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 417 5 534 5 526 5 580 5 665 5 533 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

3 443 3 529 3 763 3 870 4 076 4 221 

Overføringsutgifter 9 979 6 787 7 320 6 619 10 686 6 680 
Finansutgifter 2 462 2 444 799 799 799 799 

Sum Driftsutgifter 30 185 27 215 27 085 26 689 31 106 27 113 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 838 -3 554 -4 547 -4 547 -4 547 -4 547 
Refusjoner -2 127 -1 954 -1 785 -1 834 -1 901 -1 895 

Sum Driftsinntekter -7 900 -5 508 -6 332 -6 381 -6 448 -6 442 

Sum 22 285 21 707 20 753 20 308 24 658 20 671 

 

Fordeling per tjeneste 
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Beløp i 1000 kr 

 
 

Livssyn 
 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 

Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 27 956 27 956 27 956 27 956 

Sum Lønns- og prisvekst 862 862 862 862 
Sum Avskrivninger -106 -106 -106 -106 
Sum Pensjonsendringer 8 8 8 8 

Tidsavgrenset bevilgning     
KST: Tilskudd Åkra gamle kirke ifm 200 års-
jubileet 

-250 -250 -250 -250 

Sum Tidsavgrenset bevilgning -250 -250 -250 -250 
Andre tekniske justeringer     
Interne overføringer til vinterdrift kommunale 
veger 

-51 -51 -51 -51 

Sum Andre tekniske justeringer -51 -51 -51 -51 

Tekniske justeringer 463 463 463 463 

Konsekvensjustert ramme 28 419 28 419 28 419 28 419 

Innsparing     
Innsparing kirke og livssyn 0 -200 -300 -400 
Sum Innsparing 0 -200 -300 -400 

Nye tiltak 0 -200 -300 -400 

Ramme 2020-2023 28 419 28 219 28 119 28 019 

 

Sammendrag budsjett 
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Budsjettet for 2020 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 er det gitt ekstra investeringsmidler til 
rehabilitering av kirkebygg og restaurering av Avaldsnes kirke. Disse er videreført i rådmannens forslag 
til økonomiplan 2020-2023.  

Det vises for øvrig til Karmøy kirkelig fellesråds forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023. 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 fallende. Tilskuddet til de andre 
livssynssamfunnene er basert på hva kommunen gir i tilskudd til Den norske kirke per medlem. Andelen 
innbyggere som er medlem/tilhørige i Den norske kirke gikk ned fra 79,0 prosent til 78,7 prosent fra 
2017 til 2018, mens andelen som er medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 
gikk opp fra 9 til 9,4 prosent.  

Gjeldende planer og planstatus 

 
Investeringer i kirkegårder/gravplasser tar utgangspunkt i dagens plan for fremtidig gravplassutvidelser. 
Planen vil bli oppdatert i 2020. 

Tidsavgrenset bevilgning 

KST: Tilskudd Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet 

Det ble i 2019-budsjettet gitt et engangstilskudd i forbindelse med 200 års-jubileet for Åkra gamle kirke. 
Dette faller bort i 2020. 

Andre tekniske justeringer 

Interne overføringer til vinterdrift kommunale veger 

Denne justeringen er et grep for å sikre rett føring av utgifter i henhold til kontoplanen i Kostra. 
Endringer knyttet til føring av vinterdrift. Utgifter der har tidligere vært ført på litt ulike funksjoner, fordi 
personell som ellers brukes til andre formål enn samferdsel har blitt benyttet for å ivareta vinterdrift. 
Disse utgiftene samles nå på samferdsel, der de hører hjemme.  

Tiltaket er en flytting av budsjettposter og går samlet i null, men gir følgende endringer per 
tjenesteområde: 

Tjenesteområde 6 Livssyn (funksjon kirkegård): -51 000 
Tjenesteområde 12 Nærmiljø: -651 000 
Tjenesteområde 15 Samferdsel: 598 000 
Tjenesteområde 18 Økonomi: 148 000 

 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 157 av 331 

Innsparing 

Innsparing kirke og livssyn 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 11 millioner kroner i år 2021 økende til 
23,7 millioner kroner i 2023, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive 
kostnader knyttet til flere innbyggere. En viktig årsak til dette er at kommunen har lagt opp til en økende 
gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom 
utover å dekke demografiutgifter. Ved behandling av de finansielle måltallene i juni 2018 vedtok 
kommunestyret: "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 
tjenesterproduksjon".  

Karmøy kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner 
(kommunegruppe 13). I fordelingen av innsparingstiltakene har rådmannen vurdert kommunens 
ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner. Per 2018 hadde Karmøy om lag 4 prosent 
høyere netto driftsutgifter til kirke og livssyn enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
 
Det foreslås en innsparing på 0,2 mill. kroner fra 2021, ytterligere 0,1 mill. kroner fra 2022 og ytterligere 
0,1 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en reduksjon på om lag 1,4 prosent sammenlignet med 
forslag til budsjett 2020.  
  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Livssyn              
 Kirkegård/gravplass - 
utbedring 2018-2026 

(planprosjekt) 
2026 0 38 849 0 0 1 000 7 500 1 000 7 500 7 500 0 0 0 

 Kirkegård/gravplass - 
utbedring 2027- 

(planprosjekt) 
2036 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 9 500 20 000 

Kirkebygg - rehabilitering Årsbevilgning   2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Livssyn  0 69 349 2 000 2 000 3 000 7 500 1 000 7 500 7 500 1 000 9 500 20 000 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 69 349 2 000 2 000 3 000 7 500 1 000 7 500 7 500 1 000 9 500 20 000 

 
 Kirkegård/gravplass - utbedring 2018-2026 (planprosjekt) 
 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 10,5 mill. kroner. 
 
Prosjektet er budsjettert eks. mva da bevilgningen utbetales til Karmøy Kirkelige Fellesråd som 
investeringstilskudd. 
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Budsjettet tar utgangspunkt i dagens plan for fremtidig gravplassutvidelse. Planen ble oppdatert av 
Karmøy kommune i 2017. 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 bør det vurderes om gravplasser for Kopervik/Stangeland skal sees 
i sammenheng med Avaldsnes fra ca 2029. 
 
Dette planprosjektet inneholdet utvidelse ved Falnes, Torvastad og Norheim. Ny felles gravplass for Åkra 
og Veavågen er innarbeidet i neste planperiode/planprosjekt fra 2027-. Behov ved Kopervik/Stangeland 
vil bearbeides videre og eventuelt innarbeides ved en senere rullering av investeringsbudsjettet.  

Kostnadsestimatene er oppdatert etter erfaringstall fra ny gravplass på Avaldsnes. Basert på 
Avaldsnesprosjektet var tidligere estimater for lave i forhold til reelt kostnadsnivå.  
 
Det planlegges en oppdatering av Kirkegårdplanen i årsskiftet 2019/2020. Dette vil gi et enda bedre 
grunnlag knyttet til fremtidig behov og kostnadsestimat.  

 Kirkegård/gravplass - utbedring 2027- (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Planperioden er fremskyndet med ett år og budsjettrammen er økt med 
28,9 mill. kroner. 
 
Prosjektet er budsjettert eks. mva da bevilgningen utbetales til Karmøy Kirkelige Fellesråd som 
investeringstilskudd. 

Budsjettet tar utgangspunkt i dagens plan for fremtidig gravplassutvidelse. Planen ble oppdatert av 
Karmøy kommune i 2017. 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 bør det vurderes om gravplasser for Kopervik/Stangeland skal sees 
i sammenheng med Avaldsnes fra ca 2029. 
 
Dette planprosjektet inneholdet ny felles gravplass for Åkra og Veavågen. Behov ved 
Kopervik/Stangeland vil bearbeides videre og eventuelt innarbeides ved en senere rullering av 
investeringsbudsjettet.  

Kostnadsestimatene er oppdatert etter erfaringstall fra ny gravplass på Avaldsnes. Basert på 
Avaldsnesprosjektet var tidligere estimater for lave i forhold til reelt kostnadsnivå.  
 
Det planlegges en oppdatering av Kirkegårdplanen i årsskiftet 2019/2020. Dette vil gi et enda bedre 
grunnlag knyttet til fremtidig behov og kostnadsestimat.  

Kirkebygg - rehabilitering 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Tidligere vedtatt 

Det ble i 2017 kartlagt tilstanden på kirkebyggene i kommunen. I likhet med kommunens egne bygg har 
kirkene et betydelig vedlikeholdsbehov. 
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Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter til  funksjon 
392  tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn pr. innbygger i 
kro (B) 

50 58 66 58 63 108 81 77 70 

Netto driftsutgifter til funksjon 
390,393 pr. innbygger i kroner 
(B) 

577 582 526 649 711 614 533 599 638 

Sysselsatte i årsverk lønnet av 
kirkelige fellesråd pr. 1000 
innbygger 

1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 

Dekningsgrad          
Døpte i prosent av antall fødte 
(B) 

72,4 % 74,7 % 49,7 % 62,4 % 55,9 % 61,2 % 51,9 % 51,9 % 56,9 % 

Konfirmerte i prosent av 15-
åringer (B) 

75,7 % 70,1 % 58,4 % 66,5 % 49,6 % 51,4 % 52,1 % 56,3 % 59,5 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i 
prosent av antall innbyggere (B) 

79,0 % 78,7 % 70,3 % 75,3 % 72,8 % 69,9 % 69,2 % 69,8 % 72,9 % 

Medlemmer i tros- og 
livssynssamfunn utenfor Den 
norske kirke i prosent av antall 
innbyggere 

9,0 % 9,4 % 11,7 % 9,3 % 12,1 % 14,3 % 13,0 % 12,3 % 10,9 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Antall sokn i kommunen 8 8 3 4 14 6 276 1 187 1 149 

 
Ressursbruk. Karmøy har noe høyere kostnader til kirke og livssyn enn sammenlignbare kommuner 
(K13). Per 2018 var kostnadene om lag 4 prosent høyere enn gjennomsnittet i K13, men lavere enn 
landsgjennomsnittet. 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 78,7 prosent av innbyggerne i 2016, mot 69,8 prosent på landsbasis. Både 
nasjonalt og lokalt er medlemstallet svakt fallende. Fra 2015 til 2018 gikk andelen ned med 
1,9 prosentpoeng i Karmøy, mot 2,9 prosent nedgang nasjonalt. 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn er samtidig noe lavere med 9,4 prosent av innbyggerne i Karmøy, 
mot 12,3 prosent av innbyggerne nasjonalt. Her er tallene økende både nasjonalt og lokalt. 

Andelen som er medlemmer eller tilhøringe av DnK eller medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn i 
Karmøy er samlet sett forholdsvis stabilt, men av disse er en økende andel utenfor DnK.  

Karmøy har 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 5270 innbyggerne per sokn per 2018. På landsbasis 
var det 4489 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 7258 innbyggere per sokn i 
K13-kommunene. 
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  Karmøy K13 Landet 

Innbyggere per sokn 5270 7258 4489 

Medlemmer og tilhørige per 
sokn 

4146 5025 3132 

 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 523 566 231 231 231 231 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

364 650 354 154 54 -46 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

120 153 158 158 158 158 

Overføringsutgifter 25 987 26 486 27 681 27 681 27 681 27 681 
Finansutgifter 0 106 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 26 995 27 961 28 424 28 224 28 124 28 024 

Driftsinntekter       
Refusjoner -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Sum Driftsinntekter -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Sum 26 989 27 956 28 419 28 219 28 119 28 019 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr
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Helse 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 109 656 109 656 109 656 109 656 

Sum Lønns- og prisvekst 4 032 4 032 4 032 4 032 
Sum Avskrivninger -832 -832 -832 -832 
Sum Pensjonsendringer 1 779 1 641 1 641 1 641 

Andre tekniske justeringer     
SLT 49 49 49 49 
Sum Andre tekniske justeringer 49 49 49 49 

Tekniske justeringer 5 028 4 890 4 890 4 890 

Konsekvensjustert ramme 114 684 114 546 114 546 114 546 

Innsparing     
Bosettingsbudsjett -593 -943 -943 -943 
Kutt 1 årsverk friskliv og mestringstiltak -424 -424 -424 -424 
Kutt kommunale tilskudd -400 -400 -400 -400 
Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

-685 -685 -685 -685 

Reduksjon tilskudd til Møteplassen -750 -750 -750 -750 
Reversering fysioterapitilbud i institusjon -500 -500 -500 -500 
Sammenslåing av helsestasjoner -381 -381 -381 -381 
Sum Innsparing -3 733 -4 083 -4 083 -4 083 

Nye tiltak -3 733 -4 083 -4 083 -4 083 

Ramme 2020-2023 110 951 110 463 110 463 110 463 

 

Sammendrag budsjett 
 
Samhandlingsreformen har over tid gitt kommunen et større ansvar for forebygging, behandling og 
rehabilitering av pasienter. Dette har bidratt til en oppgaveforskyvning der en større del av oppfølging 
og behandling gjennomføres i kommunen for alle aldersgrupper. Dette stiller krav til kompetanse og 
kvalitetsutvikling på alle områder innen helse og omsorgstjenesten.  

Innen de fleste tjenesteområder er det behov for høy kompetanse og det oppleves å være utfordringer 
med rekruttering av leger, helsesykepleiere og psykologer.  

For å håndtere demografiutvikling og økonomiske utfordringer i kommunen vil også sektor helse være 
berørt av reduksjon i tjenestetilbud. Demografiutviklingen viser en økt andel eldre over 80 år, samt 
færre barnefødsler/ færre barn og unge. Dette vil på sikt gi et redusert behov for tjenester i framtiden 
blant barn og unge. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Kommunen har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i 2018-19 for å øke tilgjengelighet i skolehelsetjenesten og øke kapasitet og 
kompetanse innen psykisk helse barn og unge. Tilskuddet videreføres ikke i 2020 og antall 
helsesykepleiere må derfor reduseres ned til budsjettnivå. Konsekvensen er redusert tjenstetilbud til 
denne gruppen. 

Mottak av flyktninger til kommunen er redusert til 25 flyktninger i året. Dette medfører en reduksjon av 
0,75 årsverk helsesykepleier for flyktninger i tråd med intern fordeling av ressurser til flyktninger. Se 
tiltak "bosettingsbudsjett". 
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Karmøy kommune har mange små helsestasjoner.Inntektssystemet fungerer slik at kommunen får 
mindre midler når barnetallet går ned, og for å kunne dekke opp økte oppgaver for andre aldersgrupper 
er det nødvendig å justeres ressursbruk deretter. Ut fra utviklingen i fødseltallet i Karmøy er det 
nødvendig å slå sammen helsestasjoner for å få en best mulig ressursutnyttelse og bedre bruk av 
kompetanse både i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er vedtatt en sammenslåing av 
helsestasjonen på Norheim og Avaldsnes med lokasjon i Norheimområdet. Det arbeides med 
utvidelse og alternativer for nye lokaler på Norheim. Samlokalisering av Åkra og Skudenes helsestasjon 
kan effektueres allerede i 2020. Her er det store og moderne arealer tilgjengelige i Åkra som vil gi gode 
lokaler for hele distrikt sør. 

Annet forebyggende arbeid - RPH 
Frisklivstilbud – rask psykisk helsehjelp (RPH) ga i 2018 tilbud til 350 personer med milde og moderate 
psykiske lidelser og rusproblemer og det oppleves økt pågang fra innbyggerne. Tilbudet om rask psykisk 
helsehjelp må likevel reduseres. Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby 
helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen. Innsparingstiltaket er begrunnet i den 
økonomiske situasjonen i helse og omsorgsetaten. Konsekvensen er at det blir lengre ventetid og færre 
brukere som får hjelp ved milde til moderate rus og psykiske lidelser som angst og depresjon. 
 
Annet forebyggende arbeid / Fysio- og ergoterapitjenesten 
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. Vedtak om fysioterapistilling i institusjon i budsjett for 2019 ble reversert i sak 
KST 34/19. Tiltaket er vurdert på nytt i forbindelse med budsjett 2020-2023 og det er ikke funnet 
handlingsrom for å opprette dette. 

Fysio- og ergoterapitjenesten har utviklet friskliv, lærings- og mestringstiltak. Kommunene er gjennom 
helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til 
befolkningen. Tilbud må likevel reduseres til et minimum. 

Legetjenesten. 
Rekruttering og beholde leger er fortsatt utfordrende i Karmøy kommune og innsatsen framover vil 
fortsette. Fra 1. mars 2017 er det et krav at alle leger skal starte i spesialisering som allmennlege (ALIS) 
og fra 1. januar 2019 er det et krav at alle leger som starter i en legestilling må ha gjennomført LIS 1 
(turnuslegetjeneste). Dette gjelder også for leger i sykehjem. Dette stiller store krav til kommunen om å 
legge til rette for utdanning av nye leger til kommunen. 

De to største utfordringene de kommende årene er å øke både kapasiteten og robustheten i 
fastlegeordningen. Kommunen har i tillegg fått en ekstra LIS 1 stilling (tidligere turnuslege), denne er 
lokalisert til Bygnes legesenter. 

I tråd med legeplanen arbeides det med å utvide flere av legesentrene med større lokaler slik at det er 
mulig å tilsette flere fastleger.  

Interkommunal legevakt 
Det planlegges ny interkommunal legevakt for kommunene Sveio, Tysvær, Bokn og Karmøy, samt 
deltjenester for Vindafjord og Etne, Sauda og Suldal i nytt beredskapsbygg. Karmøy kommune er 
vertskommune. Det er avsatt midler på investeringsbudsjettet for nytt beredskapsbygg lokalisert på 
Raglamyr. Bygget var planlagt ferdigstilt 2020-21, men ny framdriftsplan må utarbeides ut fra at 
Haugesund kommune har trukket seg fra legevaktsamarbeidet. Det er et mål å samlokalisere legevakten 
med brann og redning og ambulansetjenesten i det nye beredskapsbygget. 
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Tilskudd til Møteplassen 
Av hensyn til den økonomiske situasjonen i kommunen er det foreslått reduksjoner i enkelte ikke-
lovpålagte oppgaver. Tilskuddet til Møteplassen er i den forbindelse foreslått redusert. 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Karmøy kommune har vedtatt Plan for legetjenesten (2018-2024). Planen beskriver behovet for økte 
legeressurser i årene framover samt kompetansekrav for alle leger i kommunen.  De to største 
utfordringene de kommende årene er å øke både kapasiteten og robustheten i fastlegeordningen. 

Med Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) vil regjeringen jobbe for at flere 
skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og at de som trenger det skal få et godt 
behandlingstilbud. Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, forebyggende og 
behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0–25 år.  

Strategi for god psykisk helse «Mestre hele livet» (2017 – 2022) har som mål at flere skal oppleve god 
psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Strategien har fem 
overordnede mål;  
1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 
2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle 
3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste 
4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene 
5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge 

Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) 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. 

Karmøy kommunen har vedtatt Plan for habilitering og rehabilitering (2018 – 2025). Planen 
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.  

Meld.st.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2015) omhandler forslag 
til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens 
utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse. 

NOU 2018: 16. Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester omhandler prinsipper for prioritering i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utredningen inneholder vurderinger av 
prioriteringsutfordringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlig finansierte 
tannhelsetjenesten, anbefalinger om prinsipper for prioritering og virkemidler for å understøtte 
prioriteringsprinsippene. 

NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 
utenfor sykehus omhandler vurderinger av hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan 
forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt 
sykdom og skade. Tiltak foreslås for å forbedre de prehospitale tjenestene (fastleger, legevakt, 
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hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og 
ambulansetjenesten), herunder nasjonale krav til legevakt som følges opp av kommunen. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Månedlig analyse økonomi i 
virksomhetene 

Delvis Delvis Ja Ja 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
engasjerende 
lederskap 

Andel ledere som deltar i / 
gjennomfører lederutviklingsprogram 

0,0 % 17,0 % 90,0 % 100,0 % 

 Gjøre hverandre 
gode med et høyt 
arbeidsnærvær 

Sykefravær 8,1 % 8,9 % 8,0 % 7,8 % 

 Rekruttere og 
beholde leger i 
kommunen 

Antall fastleger i kommunen 27 27 29 31 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenetser 

Innbyggere får 
rask hjelp ved 
lette og moderate 
psykiske plager 

Antall innbyggere som får rask 
psykisk helsehjelp (RPH), kurs og 
individuelt 

349 400 400 400 

 Innbyggerne i 
Karmøy bor trygt 
og godt hjemme 

Antall brukere som har/ har hatt 
trygghetsalarm 

749 800 850 1000 

  Antall innbyggere som får 
hverdagsrehabilitering 

46 48 50 60 

 Innbyggerne i 
Karmøy mottar 
forebyggende 
hjelp til 
livsstilsendring 

Antall deltakere innen friskliv- og 
mestringstilbud inkludert 
balansegruppe og kolskurs 
(individuelt, kurs) 

90 150 30 30 

 Tidlig hjelp for 
barn og ungdom 
ved vansker 

Antall barn henvist til fysio- ergo for 
motoriske vansker 

9 10 25 40 

  Antall brukere av helsestasjon for 
ungdom 

660 700 700 700 

  Antall familier/ barn som får COS 
oppfølging (foreldreveiledning) 

0 7 25 40 

 Ungdom får rask 
hjelp ved lette/ 
moderate 
psykiske vansker 

Antall elever  ved videregående som 
får tilbud om kurs/ oppfølging 

0 8 12 20 

 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Handling 1. Nærværsarbeid  

 Ledere har månedlig oversikt og analyse av sykefravær.  

 Oppfølging av ansatte med sykefravær 

 Ledere får opplæring i sykefraværsarbeid 

 Medarbeiderundersøkelser, hvert annet år, 10 faktor  
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 Utarbeide HMS/IA handlingsplan, leder har ansvar for å følge opp jevnlig, 
personalmøter/samlinger 

 Medarbeidersamtaler, årlig 

Handling 2. Heltidskultur 

 Fortrinnsvis utlysing av 100 % stillinger 

 Følge opp tiltak i prosjekt heltidsvalget 

 Redusere deltid når det er praktisk mulig og ut fra vedtatt prosjekt «heltidsvalget» eks ved å slå 
sammen deltidsstillinger ved vakans. 

 Tilstrebe å tilsette flere menn, dersom de ellers er like godt kvalifiserte, for å få god 
kjønnsbalanse i virksomheten 

Handling 3 Lederutvikling 

 Felles kommunal lederutviklingsprogram starter 2020 

 Flere ledere deltar i nasjonal lederopplæring i regi av KS i 2019 og 2020 

 Intern oppfølging av leder og veiledning/opplæring av stabsfunksjoner  

Handling 4 Internkontroll og kvalitetsforbedring 

 Kostra gjennomgang og analyse for å ha oversikt over kvaliteten i fysio- og ergoterapitjenesten, 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legetjenesten. 

 Virksomhetene gjennomfører månedlig tjenestestatistikk og analyse  

 Opplæring i forbedringssystemet Compilo, fokus på avvik og forbedring 

 Oppfordre til å melde avvik i Compilo 

 Kompetanseplan revideres årlig 

 Oppfølging av dokumentdelen av Compilo  

 Utvikling av journalsystemene for å sikre elektronisk kommunikasjon, svar inn/ut, scanning, 
Gjøre kommunikasjon med brukere av hst mer effektiv. Mindre avbestillinger og ikke møtt. 
Sikker pålogging. 

Handling 5 Riktig bruk av ressurser, økonomistyring  

 Opplæring og oppfølging av rapporteringssystemet Framsikt 

 Månedlig økonomirapportering og analyse i Framsikt 

 Vurdering av drift og tjenestenivå månedlig 

 Vurdering av utvikling og brukergruppens behov 

Handling 6 Tiltak for å rekruttere og beholde leger i kommunen 

 Deltakelse i ALIS vest prosjekt, Bergen kommune benyttes som ressurs for kommunen. 

 Økt antall LIS 1 leger fra 2 til tre. (tidligere turnuslege) 

 Utvikling av opplæringsplan for LIS 1 og ALIS (Allmennlege i spesialisering) leger 

 Bygnes legesenter benyttes som kommunens opplæringssenter og spesialiseringssted for nye 
leger. 

 Tilsetting av medisinsk faglig lege ved Bygnes legesenter for kvalitetsutvikling av tjenesten. 

 Kompetanseheving for administrasjonen innen nytt spesialiseringsløp for leger. 

 Veiledere tilsettes og følges opp. 
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Handling 7. Utvikling av forebyggende tiltak for barn og unge 

 Alle foreldre til nyfødte barn gis tilbud om hjemmebesøk ved mottatt fødselsmelding 

 Igangsetter barnehageprosjekt, kompetansebygging og økt samarbeid med barnehager, 
helsestasjoner og fysioterapitjenesten for vurdering og oppfølging av barn 2-6 år med motoriske 
vansker. 

 Oppstart DU kurs (Kurs mestring av depresjon  for ungdom) høsten 2019. Det vil bygges opp et 
lavterskeltilbud i Karmøy kommune til ungdom som opplever utfordringer med å mestre 
begynnende depressive plager. 

 Samarbeid mellom fysio- og ergoterapitjenesten, barnehage, helsestasjoner. 

 Psykososiale team ved skolene 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge, samarbeidstiltak mellom helsestasjoner og PPT med 
oppstart medio 2019. 

Handling 8. Utvikling av forebyggende tiltak for voksne 

 Videreutvikling av frisklivstilbud og forebyggende tiltak kommunalt og i samarbeid med andre 
kommuner 

 Livsstil/folkehelsetiltak for gruppen for bedret levekår.  

 Utvide og utvikle RPH (rask psykisk helsehjelp) 

Handling 9. Innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme.  

 Utvikling av gode formidlingssystemer for hjelpemiddelformidling i samarbeid med HMS-R 

 Prosjekt «framskutt lager» av varige hjelpemidler fra NAV lokalisert i Karmøy 
fra  01.09.19)  forenkler søknadsprosessen for varige hjelpemidler 

 Bidra i et godt samarbeid med hjemmetjenesten, institusjoner og bestillerkontoret, 
hjelpemiddellager 

 Delta i utvikling og utrulling av velferdsteknologi, trygghetsalarmer, sensorer, nattilsyn,  

 Tiltak i Habilitering- og Rehabiliteringsplan følges opp.  

 Nettverk for Hjelpemiddelkontakter 

 Pilot dagrehabilitering.  

 Rehab.kontaktnettverk  

 Nettverk for Hjelpemiddelkontakter 

Andre tekniske justeringer 

SLT 

Tidligere øremerket tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er 
foreslått innlemmet i rammetilskuddet fra 2020. Det betyr at i stedet for å kunne søke om midler fra 
tilskuddsordningen er kommunene tilført et beløp som utbetales som rammetilskudd. For Karmøy utgjør 
dette 49 000 kroner. 

Tilskuddet er frie midler, det vil si at de ikke er øremerket. Rådmannen foreslår likevel at midlene brukes 
til å styrke SLT-budsjettet i kommunen. 

Innsparing 
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Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  

Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 
integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 

div herav til dekning av kostnader                5 531              4 488              3 805              3 362 
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utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %) 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 

9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 

3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 

Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i målgruppen. 
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Kutt 1 årsverk friskliv og mestringstiltak 

Friskliv og mestringstiltak for voksne. Det vil si KOLS kurs, mestringstreff, frisklivsmestring, bra mat, 
tobakksfri kurs og balansegruppene "Sterk og stødig" tas ned med 1 årsverk. Deler av stillingen er 
tilskuddsfinansiert, slik at tiltaket viser netto reduksjon.. 

Kutt kommunale tilskudd 

Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen er en del ikke-lovpålagte oppgaver foreslått 
redusert. Dette gjelder blant annet tilskudd til Amathea, Kirkens sos og søknadsbaserte kommunale 
tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, som er forslått kuttet. 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler 

Karmøy kommune har tidligere fått tildelt ekstra tilskuddsmidler til formål innen rus og psykisk helse. 
Tilskuddsordningen fungerer slik at staten gir et tilskudd av en hvis størrelse i år 1, og deretter trapper 
ned tilskuddet i løpet av tilskuddsperioden. Selv om dette gir kommunen økte midler i en periode, betyr 
det at utgangspunktet er at kommunen må omprioritere andre ressurser for å dekke inn den økende 
kommunale «egenandelen».  Samlet går tiltaket i null ved at bortfall av statlige tilskudd medfører at 
kommunen må redusere den kommunale innsatsen. Den reduserte aktiviteten håndteres ved at ROP 
reduserer budsjettet og tar ned bemanning fordelt på ROP nord og sør, Østremtunet, avdeling MO og 
rask psykisk helsehjelp.  

Tiltaket påvirker sektorene helse, omsorg og sosial. 
  Tjenesteområde 7 Helse (-685 000 kr) 
  Tjenesteområde 8 Omsorg (-1 487 000 kr) 
  Tjenesteområde 9 Sosial (2 172 000 kr) 

Reduksjon tilskudd til Møteplassen 

De fleste barn og ungdom i Karmøy trives og opplever en god hverdag. Men det er noen ungdommer 
som ikke opplever fellesskap og mestring. For enkelte av disse er ikke det offentlige hjelpeapparatet 
tilstrekkelig for å imøtekomme deres behov. Møteplassen ble startet i 2007 av organisasjonen IOGT og 
har i dag 3 ansatte. Møteplassen tilbyr samtaler, jobbtrening, diverse aktiviteter i idrettshall eller trening 
på treningssenter, uteaktiviteter, diverse turer, leksehjelp, oppfølging ift skole og jobb m.m. 

Møteplassen har over flere år fått økende tilskudd av Karmøy kommune for å drifte sitt tilbud. 
Tilskuddet er per 2019 på 1,15 mill. kroner årlig. Den økonomiske situasjonen i Karmøy utfordrer nå det 
lovpålagte tjenestetilbudet kommunen er forpliktet til. Det innebærer at alle tjenester som ikke er 
lovpålagt må reduseres. Tilskudd til møteplassen foreslås redusert med 0,75 mill. kroner. 

Reversering fysioterapitilbud i institusjon 

Fysioterapistilling, 1 årsverk, i institusjon ble opprettet i budsjett for 2019. Vedtaket reverseres i tråd 
med vedtak i KST 34/19. Tiltaket er vurdert på nytt i forbindelse med budsjett 2020-2023, og det er ikke 
funnet handlingsrom for å opprette dette. 

Reversering økning helsesøstre 

Tilskudd fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten videreføres ikke. Det 
har vært tilsatt 2,5 stillinger ekstra på 1030 midler i tilskudd som nå fases inn i faste stillinger. Antall 
helsesykepleiere reduseres derfor ned til budsjettnivå. Konsekvensen er redusert tjenestenivå på 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
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Sammenslåing av helsestasjoner 

Samlokalisering av Åkra og Skudenes helsestasjon vil gi en effektivisering av driften og samle 
kompetansen. Det er store og moderne arealer tilgjengelig i Åkra som vil gi gode lokaler og god 
tilgjengelighet for hele distrikt sør.  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Helse              
Beredskapssenter, lege, 

brann og ambulanse 
2024 0 40 059 59 0 9 800 17 000 11 962 0 0 0 0 0 

Sum Helse  0 40 059 59 0 9 800 17 000 11 962 0 0 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 40 059 59 0 9 800 17 000 11 962 0 0 0 0 0 

 
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutredning (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering, erstatter ny interkommunal legevakt 

Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til  områdene Helse (legevakt), Økonomi 
(ambulansestasjon) og Næring (brannstasjon). Beløpet er i investeringstabellene derfor splittet på 
tre tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 212 mill. kroner. 
 
Beredskapssenteret skal inneholde inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), 
brannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS) og ambulansestasjon (Helse Fonna). Disse planlegges å 
samlokaliseres på Raglamyr.  
 
Det er gjennomført en konseptstudie for beredskapssenteret. Dette er ment som et beslutningsgrunnlag 
for de involverte kommunene. Basert på konseptstudien og utarbeidet kostnadskalkyle er det sendt ut 
forslag til avtale til involverte kommuner. Denne avtalen forplikter kommunene å være med videre i 
prosjekteringsfasen og dele kostnadene. Kommunene er gitt frist til mars 2020 for å ta stilling til om de 
ønsker å fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger til Kommunehelse 
(B) 

2 167 2 239 2 438 2 394 2 753 2 270 2 534 2 846 2 888 

Dekningsgrad          
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen 

101,9 % 68,7 % 98,0 % 105,4 % 102,3 
% 

50,1 % 81,1 % 83,1 % 81,4 % 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

utgangen av 1. skoletrinn (B) 

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 2-3 
års alder (B) 

97,3 % 100,1 % 97,7 % 98,4 % 91,4 % 98,6 % 96,8 % 96,5 % 96,1 % 

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 4 års 
alder (B) 

81,1 % 97,2 % 95,9 % 94,4 % 98,7 % 96,5 % 98,1 % 94,9 % 96,5 % 

Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst (B) 

95,7 % 73,1 % 88,6 % 94,0 % 96,7 % 101,2 % 93,0 % 89,0 % 91,3 % 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 
000 innbyggere 0-5 år. 
Funksjon 232 

73,5 74,6 112,5 101,0 59,7 87,3 77,3 79,9 82,1 

Årsverk av leger pr. 10 000 
innbyggere. Funksjon 241 

6,1 6,4 8,1 8,4 9,4 6,7 8,7 9,0 9,0 

Kvalitet          
Andel kvinnelige leger 
(prosent) 

24,0 % 29,6 % 36,4 % 36,6 % 40,5 % 35,0 % 43,6 % 44,1 % 44,1 % 

Avtalte fysioterapeutårsverk 
per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

6,7 6,7 8,0 7,4 10,7 8,9 9,2 9,5 9,6 

Gjennomsnittlig listelengde 
korrigert for kommunale 
timer 

1 527,0 1 416,0 1 358,0 1 429,0 1 325,0 1 129,0 1 245,0 1 196,0 1 169,0 

Folkehelseprofil          
Befolkning - Befolkningsvekst 0,10                 

Befolkning - Personer som 
bor alene, 45 år 

20,9 21,2 28,7 25,0 25,4 25,9   25,4   

Helse og sykdom - 
Antibiotikabruk, resepter 

415 410 388 373 377 371   340   

Helse og sykdom - Forventet 
levealder, kvinner 

83,7 83,8 83,0 83,7 83,4 82,5   83,3   

Helse og sykdom - Forventet 
levealder, menn 

78,8 79,1 78,4 79,9 79,0 78,2   79,1   

Helse og sykdom - Hjerte- og 
karsykdom (ny definisjon) 

20,3 20,2 19,9 17,4 17,4 17,8   17,7   

Helse og sykdom - 
Lungekreft, nye tilfeller 

66,3                 

Helse og sykdom - Muskel og 
skjelett, primærh.tj. (ny def.)  

310,4 310,5 301,0 326,2 330,2 316,4   318,9   

Helse og sykdom - Psykiske 
sympt./lid., primærh.tj, 15-29 
år 

128,0 136,7 153,6 156,7 184,8 208,4   158,8   

Helse og sykdom - Type 2-
diabetes, legemiddelbrukere 

                  

Helse og sykdom - 
Utdanningsforskjell i 
forventet levealder 

4,90 5,00 6,00 5,10 5,00 6,20   5,00   

Helse og sykdom - 
Vaksinasjonsdekning, 
meslinger, 9 år 

96,9                 

Levekår - Barn av enslige 
forsørgere 

13,6 13,8 16,8 13,6 17,8 18,6   15,0   

Levekår - Inntektsulikhet, 
P90/P10 

2,6 2,5 2,9 2,7   2,7   2,8   

Levekår - Lavinntekt 
(husholdninger), 0-17 år 

10,8 7,9 9,9 6,7 11,6 11,7   9,2   

Levekår - Uføretrygdede, 18-                   
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

44 år 

Levekår - Vgs eller høyere 
utdanning, 30-39år 

81,3 81,0 80,0 82,0 77,0 78,0   81,0   

Levevaner - Alkohol, har vært 
beruset, Ungdata 2016 

8,0                 

Levevaner - Lite fysisk aktiv, 
Ungdata 2016 

15,3 15,3 16,6     14,8   14,1   

Levevaner - Overvekt inkl. 
fedme, 17 år  

26,2 26,6 22,5 21,8 25,7 25,0   22,7   

Levevaner - Røyking, kvinner 9,7 % 7,7 % 5,5 % 5,4 % 7,6 % 10,0 %   6,0 %   

Miljø - Fornøyd med 
lokalmiljøet, Ungd. 2016 

70,1 70,0 72,0     68,0   70,0   

Miljø - Forsyningsgrad, 
drikkevann 

96,0 % 97,0 % 99,0 % 95,0 % 89,0 % 91,0 %   88,0 %   

Miljø - God 
drikkevannsforsyning 

100,0 99,5 0,0 94,9 99,7 100,0   91,3   

Miljø - Medlem i 
fritidsorganisasjon, Ungd. 
2016 

66,9 67,0 66,0     65,0   65,0   

Miljø - Skader, behandlet i 
sykehus (ny def.) 

12,5 12,4 13,8 13,7 13,9 14,4   13,7   

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 om lag 12 prosent lavere netto driftsutgifter enn sammenlignbare 
kommuner (K13) justert for beregnet utgiftsbehov.  

Personelldekning. Årsverk av helsesøstre har hatt en kraftig vekst de siste årene, med en vekst på 37 
prosent  antall avtalte årsverk fra 2015 til 2018. Dekningsgraden årsverk per innbygger 0-5 år er litt i 
underkant av K13.  

Karmøy har fortsatt en klart lavere dekningsgrad av lege- og fysioterapiårsverk enn gjennomsnitt i K13. 

Karmøy har en flere årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere enn K13 og 
landsgjennomsnittet, mens antall årsverk ergoterapeut er lavere.  

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. 

Fastleger. Fastlegene i Karmøy kommune har i gjennomsnitt større listelengder enn gjennomsnittet i 
K13, selv om listelengden ble noe redusert fra 2017 til 2018. Andel kvinnelige leger økte fra 24 prosent i 
2017 til 30 prosent i 2018. Dette er likevel godt under landsgjennomsnittet på 44 prosent.  

Folkehelseprofil: I tillegg til de ordinære Kostra-tallene, er det vist indikatorer fra Folkehelseprofilen i 
Karmøy. Disse er ikke kommentert her, men det ligger utførlige forklaringer for indikatorene, trykk på 
den grå informasjonsknappen som ligger rett bak navnet på den enkelte indikator. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 71 266 80 264 82 178 81 692 81 692 81 692 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

13 080 10 636 12 303 12 303 12 303 12 303 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

33 263 34 354 34 319 34 319 34 319 34 319 

Overføringsutgifter 3 393 2 902 1 503 1 503 1 503 1 503 
Finansutgifter 6 172 1 130 298 298 298 298 

Sum Driftsutgifter 127 174 129 286 130 601 130 115 130 115 130 115 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 098 -7 258 -7 740 -7 740 -7 740 -7 740 
Refusjoner -21 319 -12 211 -11 744 -11 746 -11 746 -11 746 
Overføringsinntekter 0 -161 -166 -166 -166 -166 

Sum Driftsinntekter -28 115 -19 630 -19 650 -19 652 -19 652 -19 652 

Sum 99 059 109 656 110 951 110 463 110 463 110 463 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Omsorg 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 802 605 802 605 802 605 802 605 

Sum Lønns- og prisvekst 24 829 24 829 24 829 24 829 
Sum Avskrivninger -8 727 -8 727 -8 727 -8 727 
Sum Pensjonsendringer 21 981 22 047 22 046 21 940 
Sum Helårseffekter av vedtak  492 492 492 492 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingebudsjett -167 -167 -167 -167 
Endret funksjon på oppgaver innen rus og 
psykisk helse. 

-1 061 -1 061 -1 061 -1 061 

Innlemming tilskudd 3 419 3 419 3 419 3 419 
Stilling overført til innkjøp -380 -380 -380 -380 
Sum Andre tekniske justeringer 1 811 1 811 1 811 1 811 

Tekniske justeringer 40 386 40 452 40 451 40 345 

Konsekvensjustert ramme 842 991 843 057 843 056 842 950 

Nye tiltak     
Dagtilbud. Bortfall av tilskuddsmidler 541 541 541 541 
Demografi 67+ 0 24 800 42 500 40 472 
Digitalisering / pasientsikringsanlegg -149 -300 -300 -300 
Dobbeltrom Norheim 5 714 5 714 5 714 5 714 
Nye Skudenes bu- og behandling 0 0 0 25 898 
Omsorgsboliger for videresalg 0 3 826 3 826 3 826 
Pensjon for lærlinger 1 069 1 069 1 069 1 069 
Rask psykisk helsehjelp. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

1 145 1 145 1 145 1 145 

Rådmannens prosjektpott 761 0 0 0 
Smitterengjøring 546 546 546 546 
Statlig innstramming i refusjonsordning 
ressurskrevende brukere 

3 900 3 900 3 900 3 900 

Vekst demografi 14 300 14 300 14 300 14 300 
Økning husleie 183 183 183 183 
Økning transporttjenester 1 600 1 600 1 600 1 600 
Økt kjøp av BPA tjenester 15 400 15 400 15 400 15 400 
Økt ramme hjemmetjenester 13 500 13 500 13 500 13 500 
Økt renhold omsorg 66 66 66 66 
Sum Nye tiltak 58 576 86 290 103 990 127 860 

Innsparing     
Effektivisering av renhold -502 -502 -502 -502 
Innføring av energioppfølgingsystem -150 -150 -150 -150 
Innsparing omsorg 0 -6 100 -9 400 -12 700 
Innsparing serviceavtaler 0 -5 -5 -5 
Kreftkoordinator kutt -458 -458 -458 -458 
Kutt sildebord for beboere sykehjem - 
omsorgsboliger 

-36 -36 -36 -36 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

-1 487 -1 487 -1 487 -1 487 

Økt egenbetaling for transport 
utviklingshemmede 

-600 -600 -600 -600 

Sum Innsparing -3 233 -9 338 -12 638 -15 938 

Nye tiltak 55 343 76 952 91 352 111 922 

Ramme 2020-2023 898 334 920 009 934 408 954 872 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
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Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Brukerstyrt 
personlig  
assistanse (BPA) 

86 000 96 000 118 000 118 000 118 000 118 000 

2018-tall er vedtaksnivå per 
september 2018. Anslag 2019 er 
gjennomsnitt gjennom året. 
Status per september 2019 er 118 
000 timer, og det er 
budsjettforutsetningen for 2020. 
 

Heldøgns 
omsorgsboliger 

125 128 134 140 140 148 

Totalt antall plasser, inkl. 
avlastning/barnebolig. 
Økning 2018-2020 gjelder økt 
antall plasser på Norheim BBH. 
32 plasser er planlagt i 
Skudenes bu og behandling, drift 
fra 2023. 
 

Hjemmetjeneste, 
samlet antall 
vedtakstimer 

305 000 314 000 338 000 371 000 396 000 387 000 

Tallene viser samlet antall 
vedtakstimer i løpet av året til 
ordinær somatiske 
hjemmetjenester. 
Budsjettet er basert på 
aktivitetsnivå per høsten 2019, 
pluss en forventet 
demografivekst. 
 
Demografiveksten i budsjett og 
økonomiplan 2021-2023 er 
plassert på hjemmetjenester, da 
det er her det anses mest trolig at 
volumveksten vil komme, med 
unntak av 2023 da Skudenes BBH 
forventes å åpne. Dette er en 
forenklet måte å uttrykke 
forventet vekst i tjeneste på, da 
det er vanskelig å si hvor i 
tjenestene økt aktivitet vil 
komme. 
 

Institusjonsplasser 285 292 299 299 299 331 

Totalt antall plasser, inkl. 
avlastning/barnebolig. 
Økning 2018-2020 gjelder økt 
antall plasser på Norheim BBH. 
32 plasser er planlagt i 
Skudenes bu og behandling, drift 
fra 2023. 
 

 

Sammendrag budsjett 
 
Samhandlingsreformen har over tid gitt kommunen et større ansvar. Pasienter er utskrivningsklare 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. 
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Sektor omsorg gir i dag tjenester til innbyggere med medisinske utfordringer, personer med 
utviklingshemming og innbyggere med psykiske lidelser/ rus utfordringer som i tillegg har medisinske 
utfordringer. 

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 har hatt vekst. 

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, det er derfor stor 
risiko/usikkerhet i forhold til sektorens budsjettramme. Selv om det legges inn mer midler for å dekke 
økte behov i tjenestene, er det behov for å stabilisere og redusere kostnadene både for å redusere 
kostnadsnivået og håndtere økte behov. Det betyr at tjenestenivået til innbyggerne må reduseres fra 
det nivået det var på i 2019 til et nivå som er mer i samsvar med budsjett. For å oppnå dette 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. Budsjettet skal ligge til grunn for 
virksomhetenes turnus.I forhold til 2019 vil dette medføre en overtallighet blant personellet.  

 Det jobbes med å videreutvikle budsjett/analysemodeller for å gi noen avklaringer på 
bemanningsnivå på de ulike virksomhetene.  

 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. 

 I løpet av 2020 skal velferdsteknologi være en naturlig del av tjenestetilbudet til innbyggerne i 
Karmøy. Det skal være implementert digitalt tilsyn både ved institusjon, bolig og 
hjemmetjeneste. 

 Det vil bli redusert aktivitet for beboer på langtidsplass sykehjem og heldøgnsboliger. Det vil 
tilstrebes å bruke frivillige og pårørende til å dekke brukernes behov på disse områdene. 

 Det legges vekt på kompetansehevning, fagutvikling og recoverytenking innen helsetjenester 
for rus og psykiske lidelser. 

 Hukommelsesteam er en ikke lovpålagt oppgave, i tillegg ivaretar hukommelsesteam avtale om 
«Et demensvennlig samfunn» og «aktivitetsvenn». Kommunen bestemmer selv om den ønsker å 
tilby denne tjenesten til sine innbyggere.  Administrasjonen foreslår at disse oppgavene 
avsluttes, andre tjenester vil ivareta eventuelle behov for innbyggerne 

Investeringskostnader knyttet til heldøgns omsorgsplasser ligger delvis på tjenesteområde omsorg, og 
tjenesteområde bolig. Disse må ses i sammenheng. 

 

https://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre-kommunale-planer/filer/strategi-for-velferdsteknologi-2018-2022
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Gjeldende planer og planstatus 

 
Gjeldende Plan for heldøgnsomsorg i Karmøy kommune (2016-2026) ser på behov for utbygging av 
heldøgnsomsorgs plasser i perioden, både heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 

I planperioden legges det opp til en vekst på 100 nye heldøgns omsorgsplasser. 

Kommunestyret har vedtatt at 40 plasser realiseres i Skudeneshavn, mens resterende 60 plasser 
planlegges realisert på Spanne. 

Strategi for god psykisk helse «Mestre hele livet» (2017 – 2022) har som mål at flere skal oppleve god 
psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Strategien har fem 
overordnede mål;  

1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 
2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle 
3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste 
4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene 
5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge 

Med Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019 – 2024) vil regjeringen jobbe for at flere 
skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og at de som trenger det skal få et godt 
behandlingstilbud. Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmede, forebyggende og 
behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0 – 25 år. 

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 
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. 
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Karmøy kommune har utbareidet og vedtatt Plan for habilitering og rehabilitering (2018-2025). I tillegg 
har kommunen mottatt tilskuddsmidler innenfor re-/habiliteringsfeltet, og arbeider med ulike prosjekter 
innenfor dette fagfeltet. 

Omsorg 2020 (St.meld 29 Morgendagens 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. 

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. 

St.meld 15 «Leve hele livet»: 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. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Implementering 
av nye 
budsjettmodeller 
for 
hjemmetjenester, 
boliger og 
institusjoner. 

Implementering av budsjettmodeller  utvikles Innført  

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap 

Andel ansatte menn i helse- og 
omsorgssektorene 

10,0 % 12,0 % 15,0 % 20,0 % 

  Andel heltidsstillinger i sektor omsorg 21,0 % 25,0 % 35,0 % 50,0 % 

  Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 
deltidsstillinger i helse- og 
omsorgssektorene 

56,0 % 60,0 % 62,0 % 65,0 % 

 Gjøre hverandre 
gode 

Sykefravær 7,4 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Være heldigital 
innen 2020 

Innføring av scanning i elektronisk 
pasient system (EPJ) 

 Planlegging Oppstart Innført 

 Være i forkant av 
framtidige behov 

Andel pasienter som er vurdert for 
ernæringsmessig risiko innen 2 uker 
etter oppstart av tjeneste 

0,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 

  Innføring av elektroniske 
medisindispensere (antall) 

 0 20 50 

  Øke antall elektroniske nattilsyn 0 5 10 15 

 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 179 av 331 

 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Handling 1:  «Nærværsarbeid» 

 Opplæring av ledere i sykefraværsarbeid. 

 Ledere skal ha tett sykefraværsoppfølging av den enkelte. 

 Leder skal ha en månedlig analyse av sykefravær. 

 Sykefravær skal være på agenda på alle personalmøter, statistikk, dialog om 
sykefraværsoppfølging «hvordan gjør vi det i vår avdeling» 

 Tilbud om influensavaksinasjon til alle ansatte. 

 Innføre obligatorisk oppmøte på personalmøter i avdeling. 

 Medarbeiderundersøkelse hvert annet år, 10 faktor 

 Opplæring av alle ledere i bruk av 10 faktor i forkant av medarbeiderundersøkelsen 

 Leder ansvar for oppfølging av handlingsplan etter medarbeiderundersøkelse, på agenda i 
personalmøte 

Handling 2: «god/optimal ressursbruk» 

 Analyse av turnusløsninger. 

 Kurs i turnusplanlegging for alle ledere med turnus 

 Kurs i GAT analyse modulen for alle ledere 

 Arbeidsgruppe som ser på oppgavefordeling og kompetansesammensetting  i sykehjem og 
hjemmetjenester 

 Kompetanseplan i hver enkelt virksomhet 

Handling 3 : «heltidskultur» 

 Stillinger lyses fortrinnsvis ut som 100 % 

 Andel heltidsstillinger skal være minst 50 % frem mot 2023 

 Ingen stillinger skal være lavere en 50 % (unntak: studentavtaler) 

 Brukere skal sikres gode og trygge tjenester 

 Ansatte skal oppleve arbeidsvelferd gjennom trygg, forutsigbar og inkluderende 
arbeidssituasjon 

Handling 4: «pasientsikkerhet» 

 Fokus på pasientsikkerhet 

 Sette kvalitet og ledelse på dagsorden 

 Alle avdelinger skal ha innført tiltakspakken «forebygging av underernæring» 

 Alle ledere skal ha kompetanse/opplæring i forbedringsarbeid 

 Opplæring av alle ansatte i bruk av forbedringssystemet Compilo – fokus på uønskede 
hendelser/avvik 

 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 

Handling 5: «velferdsteknologi» 
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 Alle sykehjem nytt pasientsikringsanlegg 

 Dokumenter kan scannes inn i EPJ 

 Flere velferdsteknologiske løsninger tas i bruk 

 Opplæring i velferdsteknologi 

Handling 6: «bruke data og analyse» 

 Månedlig regnskap/budsjettoppfølging av virksomhetene  
o    Analyse og prognose 

 Standardiserte månedlige produksjon/aktivitetsdata 

 Månedlig sykefraværsstatistikk 

 Årlig gjennomgang av Kostra tall – sammenligning/analyse 

Andre tekniske justeringer 

Endret fordeling lærlingebudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer i hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike område. 
Basert på regnskapstall for 1. halvår og nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader 
knyttet til lærlinger sammenlignet med budsjettforslaget for 2019: 
 
  Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon reduseres med -518 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -1 596 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 3 Skole økes med 2 444 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg reduseres med  -167 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi reduseres med -163 000 kroner. 
  Sum omfordeling = 0  

Endret funksjon på oppgaver innen rus og psykisk helse. 

Tjenestene innenfor rus og psykisk helse er tjenester som går over flere tjenesteområder. Etter en 
vurdering av ressursbruken opp mot Kostras kontoplan er det vurdert som riktig å flytte knappe 1,1 mill. 
kroner fra tjenesteområde omsorg til tjenesteområde sosial. Formålet med disse ressursene er ikke altså 
ikke endret, men er knyttet til arbeidsoppgaver som etter Kostra hører hjemme under tjenesteområdet 
sosial, under tilbud til personer med rusproblemer. 

Innlemming tilskudd 

Tidligere tilskuddsmidler for dagopphold for hjemmeboende demente og tilskuddsmidler til psykologer 
er avsluttet, og innlemmes nå som en del av rammen. 

Stilling overført til innkjøp 

Innkjøpskontoret i Karmøy kommune har vært gjennom en organisasjonsendring. Denne ble behandlet 
av hovedutvalg administrasjon i juni 2019. 1 stilling ble overført fra sektor eiendom til den nye 
innkjøpsavdelingen. Kostnadene knyttet til denne stillingen har tidligere vært ført på andre kostra-
funksjoner knyttet til forvaltning av kommunal eiendom. Ut fra Kostra-veilederen finner rådmannen det 
riktig å flytte dette årsverket fra kostra-funksjonene skolelokaler og institusjonslokaler, og over på 
administrasjon. 

Tiltaket gir endringer på følgende tjenesteområder: 
1. Administrasjon: +950 000 
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3. Skole: -570 000 
8. Omsorg: -380 000 

Nye tiltak 

Dagtilbud. Bortfall av tilskuddsmidler 

Tidligere tilskudd til dagtilbud er fra 2020 foreslått innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Se tiltak 
«innlemming tilskudd». Måten de er blitt fordelt i rammetilskuddet på gjør at Karmøy er tilført mindre 
midler i rammetilskuddet, enn kommunen har fått i tilskudd i 2019. For å videreføre driften er det 
foreslått en ekstra bevilgning i budsjettet for 2020. 

Demografi 67+ 

I økonomiplanen er det lagt til grunn en prognose for befolkningsveksten i Karmøy. Alternativet som er 
lagt til grunn er hovedalternativet til SSB. Denne prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere 
beskrevet i kapittelet om befolkningsendringer. 

Denne prognosen er lagt til grunn, både i fremskrivningen av vekst i de frie inntekter og for å fremskrive 
utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene.Eventuell høyere folkevekst gir høyere vekst i inntektene, 
men også større utgiftsbehov i tjenestene. 

Det blir stadig flere i de eldste aldersgruppene. Fra 2020 til 2023 antas aldersgruppen 80-89 år å øke 
med nær 14 prosent, mens aldersgruppen 90+ antas å øke med rundt 8 prosent. 

I økonomiplanen er det lagt til grunn en aktivitetsvekst innen omsorgssektoren. Anslaget er basert på en 
beregningsmåte som teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren bruker for å beregne 
demografikostnadene. Det er vanskelig å vite hvor fremtidig volumvekst vil komme, men trolig vil mye 
komme på hjemmetjenestene de nærmeste årene. Fra 2023 er det lagt til grunn at nye 
institusjonsplasser i Skudenes kommer inn. Driftskonsekvensene av det tiltaket må ses i sammeheng 
med økt avsetning til demografi. 

Dobbeltrom Norheim 

Øke opp antall dobbeltrom på Norheim som et tiltak for å redusere antall overliggerdøgn på sykehuset. I 
løpet av 2020 vil det bli en ytterligere økning av senger på Norheim dvs en øker kapasiteten slik at en 
har 12-14 senger ekstra inklusiv de 3 sengene det ble budsjettert med i 2019. Økningen vil i første 
omgang være en respons på økningen av utskrivningsklare pasienter. Det vil imidlertid også være en 
effekt i forhold til økt kapasitet på korttidssenger og da en omfordeling mellom hjemmetjenesten til 
institusjon. Økningen i kapasitet vil delfinansieres gjennom en omdisponering av budsjettet 
utskrivningsklare pasienter. 

Nye Skudenes bu- og behandling 

Driftskonsekvens av investering 
 Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene administrasjon, omsorg og bolig. 

Driftskonsekvensen består av teknisk drift og vedlikehold i tillegg til drift av sykehjemsplasser, 
omsorgsboliger og dagsenter. Totalt er helårseffekten beregnet til 25,228 mill. kroner. 
 
Det er lagt inn midler til drift og renhold av nye Skudenes bu – og behandling fra 2023. Det budsjetteres i 
tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og serviceavtaler. 
Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås derfor en gradvis 
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opptrapping av utgiftene til vedlikehold. Det foresettes utleie av 8 omsorgsenheter med en utleiegrad 
på 94 %. 

Det er videre lagt til grunn drift av 32 langtids sykehjemsplasser, dagsenter og 8 omsorgsboliger for en 
brukergruppe med relativt høyt bistandsbehov. Hvilke brukergrupper som er tenkt for Skudenes bu- og 
behandling kan fremdeles endre seg. Dette vil eventuelt da ha innvirkning på beregnede 
driftskonsekvenser.  

Omsorgsboliger for videresalg 

Driftskonsekvens av investering 

Boligene er et innbyggerinitiativ fra pårørende til utviklingshemmede. Det er politisk vedtatt at 
kommunen skal bygge boligene i Skudeneshavn og videreselge disse til brukergruppen. Økning i 

budsjettet er i all hovedsak knyttet til behov for personalbase. Kostnader stipulert ut i fra erfaringstall 
for lette/moderate brukere fra boliger gitt 6 plass 

Pensjon for lærlinger 

Årets lønnsoppgjør handlet også om pensjon og det er opprettet en sentral generell særavtale om 
pensjonsordninger som trer i kraft fra 01.01.20. Tariffavtalen er endret slik at lærlinger og 
lærekandidater vil omfattes av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. Lærlingene skal meldes inn med 
stillingsbrøk tilsvarende verdiskapningsdelen. 

Dette gir merutgifter på om lag 1,8 mill. kroner for Karmøy kommune. 

Dette er fordelt på flere tjenesteområder, avhengig av hvilke tjenester lærlingene er knyttet til: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 65 000 
  Tjenesteområde 2 Barnehage: 221 000 
  Tjenesteområde 3: Skole: 454 000 
  Tjenesteområde 8 omsorg: 1 069 000 
  SUM: 1 809 000 

Rask psykisk helsehjelp. Bortfall av tilskuddsmidler 

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er en del av frisklivstilbudet i kommunen. RPH ga i 2018 tilbud til 350 
personer med milde og moderate psykiske lidelser og rusproblemer og det oppleves økt pågang fra 
innbyggerne.Tilskudd fra Helsedirektoratet til RPH avsluttes nå etter 4 år. Det legges inn kommunal 
egenfinansiering for å dekke inntektstapet.  

Dette er ett av flere tiltak knyttet til rus og psykisk helse hvor statlige tilskuddsmidler faller bort. Deler av 
dette inntektsbortfallet dekkes med frie inntekter fra kommunen i budsjettforslaget, men av hensyn til 
den økonomiske situasjonen vil det også være nødvendig å redusere tjenestetilbudet innen rus og 
psykisk helse. 

 

Rådmannens prosjektpott 

Rådmannens prosjektpott på 2,5 mill. kroner ble opprettet i forbindelse med budsjettet for 2015. Potten 
skal bidra til utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i Karmøy kommune ved å kunne 
finansiere igangsetting av prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. 
Prosjektene som kan få finansiering fra denne potten skal være tydelig tidsavgrenset, det skal være en 
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"fødselshjelp" for å få gode prosjekter opp å gå, men den løpende finansieringen skal deretter skje 
innenfor den ordinære driften. Prosjektene må derfor ha en tydelig og klar målsetting om å oppnå 
driftsforbedringer/effektiviseringer. 

I 2020 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter i to år. 

 Implementering av velferdsteknologi, for å sikre at den nye teknologien koples inn i og bidrar til 
å endre arbeidsprosessene i omsorgssektoren. (t.o.m. desember 2020) 
  

 Utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut ubenyttet potensiale som ligger i analyse- og 
styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren.  (t.o.m september 2021) 
  

 Digitalisering innen oppvekst og kultur, med hovedvekt på å optimalisere bruken av det 
barnehage- og skoleadministrative systemet Visma Flyt, samt andre tiltak for å sikre arbeidsflyt 
og gode prosesser gjennom bruk av digitale verktøy. (t.o.m. desember 2021) 

Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere midler fra denne potten, og budsjettregulere dette til 
tjenestefunksjonene etter behov. Potten ligger i utgangspunktet under diverse fellesfunksjoner 
(tjenesteområde økonomi), men fordeles ut til tjenesteområdene etter hvert som tiltak får støtte fra 
potten.I 2020 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

Smitterengjøring 

I henhold kommuneoverlegens anbefaling, som er i tråd med folkehelseinstituttets veileder, skal det 
foretas renhold av smitterom hver dag. I forhold til dagens rengjøring, så utvider man nå renholdet fra 
fem til syv dager i uken, dvs. at det nå skal utføres renhold i helgene. Kostnad for rengjøring av 
smitterom i helgene er beregnet ut fra premissen om at vi har maksimalt 20 smitterom per dag, fordelt 
på seks sykehjem. Dette anses som er realistisk scenario ut fra dagens situasjon, men eventuelle 
endringer i disse premissene vil medføre endringer i kostnaden for renhold av kommunens smitterom. 

Statlig innstramming i refusjonsordning ressurskrevende brukere 

I forslag til statsbudsjett er det foreslått en innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende 
brukere under 67 år. Forslaget innebærer at kommunens egenandel øker med 50 000 kroner per bruker, 
utover ordinær pris- og lønnsvekst. Tiltaket får effekt også for regnskap 2019. Bakgrunnen for endringen 
er at statens utgifter har økt, og forslaget bidrar til å dempe statens utgiftsvekst til ordningen noe. At 
kostnadene til staten har økt er en konsekvens av at kostnadene til kommunene i utgangspunktet har 
økt enda mer.  For Karmøy kommunes del vil tiltaket medføre 3,9 mill. kroner i reduserte inntekter, gitt 
dagens antall ressurskrevende brukere.  

Vekst demografi 

Antall eldre og pleietrengende øker. Det er derfor nødvendig å sette av midler til å håndtere økte behov 
i omsorgstjenestene, utover kjent tjenestevolum per i dag. Dette kan komme på flere områder innenfor 
pleie- og omsorg. I prognosene for aktivitet 2020 er det lagt til grunn at det vil være en økning på 
hjemmetjenester og boliger med heldøgns omsorg i 2020. 

 

Økning husleie 

Husleie utover prisvekst skyldes blant annet behov for mer egnende lokaler for dagtilbud til demente og 
utviklingshemmede. 
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Økning transporttjenester 

Økning transporttjenester grunnet økt antall brukere til og fra dagsenter og økning i antall lokasjoner. I 
2018 og 2019 opplevde kommunen et økt behov for dagsenter tilbud for eldre, noe som medførte at vi 
hadde venteliste på mellom 15-25 innbyggere som ønsket plass eller flere dager i uken. For å redusere 
ventelistene ble det besluttet å øke kapasiteten ved eksisterende dagsenter i tillegg til å starte opp 
dagsenteret ved Vea sykehjem. Det å øke tilbudet er i tråd med politiske vedtak å styrke tjenestetilbudet 
på de laveste trinnene i omsorgstrappen. 

Økt kjøp av BPA tjenester 

Budsjettet for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er oppjustert til kostnadsnivået for denne tjenesten 
i 2019. Budsjettet forutsetter at det ikke blir en ytterligere vekst i 2020. 

Økt ramme hjemmetjenester 

Det forventes at behovsnivået fra 2019 på hjemmetjenester i kommunen vil videreføres inn i 2020. 
Budsjettet for 2020 for hjemmetjenester har som en forventning at alle tjenestene drifter etter beste 
praksis. Budsjettfordelingen til hjemmetjenestene gjenspeiler dette 

Økt renhold omsorg 

Helse- og omsorg har adressert et behov for renhold av et nyåpnet dagsenter for unge demente fra og 
med 1. juni 2019. Det er i budsjettet lagt inn 66 000 kroner til formålet. 

Innsparing 

Effektivisering av renhold 

Karmøy kommune har som mål å effektivisere renholdet av kommunale formålsbygg, og det anses som 
realistisk å redusere renholdskostnadene med 2 mill. kroner i 2020. For å oppnå dette har Karmøy 
kommune igangsatt en prosess der det utarbeides en ny renholdsplan, hvor man ser på reduksjon av 
frekvens og omfang av renholdet som skal utføres, samtidig som man ivaretar kvaliteten som skal til for 
å ha et godt innemiljø. Alle etater vil bli involvert i arbeidsprosessen med å utarbeide en ny 
renholdsplan, slik at man får forankret den nye renholdsplanen på en god måte 

Innføring av energioppfølgingsystem 

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 optimalisere energiforbruket og 
således også å redusere energikostnadene. Energioppfølgningssystemet er utviklet til å kunne foreta 
analyser av energibruken, noe som gir kommunen bedre prognoser av energiforbruket. Dette gir oss 
mye bedre muligheter til å nå våre effektiviseringsmål. 

Ved å anvende et energioppfølgningssystem har kommunen som mål i 2020 å redusere energiforbruket 
med 600 000 kWt i løpet av året. 

 

Innsparing omsorg 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 11 millioner kroner i år 2021 økende til 
23,7 millioner kroner i 2023, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive 
kostnader knyttet til flere innbyggere. En viktig årsak til dette er at kommunen har lagt opp til en økende 
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gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom 
utover å dekke demografiutgifter. Ved behandling av de finansielle måltallene i juni 2018 vedtok 
kommunestyret: "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 
tjenesterproduksjon".  

Karmøy kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner 
(kommunegruppe 13). I fordelingen av innsparingstiltakene har rådmannen vurdert kommunens 
ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner. Per 2018 hadde Karmøy om lag 8 prosent 
høyere netto driftsutgifter til pleie og omsorg enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 per innbygger, 
når man korrigerer for såkalt beregnet utgiftsbehov (en beregning som tar høyde for at kommunene har 
ulik alderssammensetning i befolkningen samt enkelte sosioøkonomiske faktorer som påvirker 
kommunenes kostnader). 
 
Det foreslås en innsparing på 6,1 mill. kroner fra 2021, ytterligere 3,3 mill. kroner fra 2022  og ytterligere 
3,3 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med forslag til 
budsjett 2020.  

Innsparing serviceavtaler 

Besparelse serviceavtaler 

Kreftkoordinator kutt 

Kreftkoordinator er en ikke lovpålagt oppgave og kommunen bestemmer selv om den ønsker å tilby 
denne tjenesten til sine innbyggere. Administrasjonen foreslår denne oppgave avsluttet, andre tjenester 
vil ivareta behovet inn mot innbyggerne. Tilskuddet er delvis finansiert med tilskuddsmidler, og disse er 
da også tatt ut.  

Kutt sildebord for beboere sykehjem - omsorgsboliger 

De siste årene har kommune under Sildajazzen hatt i lag med Kokkenes mesterlaug Haugalandet hatt 
silda bord på sykehjemmene. Dette er ikke lovpålagt og ut fra den økonomiske situasjonen tas dette ut 
av budsjettet. 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler 

Karmøy kommune har tidligere fått tildelt ekstra tilskuddsmidler til formål innen rus og psykisk helse. 
Tilskuddsordningen fungerer slik at staten gir et tilskudd av en hvis størrelse i år 1, og deretter trapper 
ned tilskuddet i løpet av tilskuddsperioden. Selv om dette gir kommunen økte midler i en periode, betyr 
det at utgangspunktet er at kommunen må omprioritere andre ressurser for å dekke inn den økende 
kommunale «egenandelen».  Samlet går tiltaket i null ved at bortfall av statlige tilskudd medfører at 
kommunen må redusere den kommunale innsatsen. Den reduserte aktiviteten håndteres ved at ROP 
reduserer budsjettet og tar ned bemanning fordelt på ROP nord og sør, Østremtunet, avdeling MO og 
rask psykisk helsehjelp.  

Tiltaket påvirker sektorene helse, omsorg og sosial. 
  Tjenesteområde 7 Helse (-685 000 kr) 
  Tjenesteområde 8 Omsorg (-1 487 000 kr) 
  Tjenesteområde 9 Sosial (2 172 000 kr) 
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Økt egenbetaling for transport utviklingshemmede 

Innbyggere som bruker dagtilbudet for eldre betaler i dag 85 kr tur/retur som egenbetaling for transport 
til tilbudet. For utviklingshemmede har egenandelen frem til nå vært 41 kr tur/retur. Ved å øke prisen 
for utviklingshemmede får en lik pris for lik tjeneste i kommunen.   

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Omsorg              
Digitalisering / 

pasientsikringsanlegg 
2020 

-
10 720 

12 200 14 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forebyggende tiltak mot 
legionellasmitte 

2020 0 4 000 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   250 0 0 0 0 400 0 0 260 500 
Nye Skudenes bu- og 

behandling 
2022 

-
57 227 

68 373 14 000 56 800 50 800 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt MO senter 2025 -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 
Vea Sykehjem - 

byggetrinn 2  
2021 0 195 800 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Omsorg  
-

72 197 
316 623 28 997 56 866 51 300 2 500 17 500 20 400 0 0 260 500 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 
-

72 197 
316 623 28 997 56 866 51 300 2 500 17 500 20 400 0 0 260 500 

 
Digitalisering / pasientsikringsanlegg 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 
 
Som en del av oppfølgingen av kommunens digitaliseringsstrategi og strategi for velferdsteknologi 
bygges det ut trådløst nett i helse og omsorgsinstitusjonene. Prosjektet består blant annet av kabling, 
nettverksutstyr og sykesignalanlegg. 

Flere av de eksisterende sykesignalanleggene i kommunens institusjoner er tilårskomne, og trenger en 
oppgradering. Det vil bli en overgang fra tradisjonelle analoge sykesignalanlegg til digitale løsninger, som 
vil gi mulighet til å jobbe på en annen måte. Prosjektet er i grønn fase - gjennomføring og vil fortsette i 
2020 

Prosjektet utløser spillemidler fra Husbanken. Dette er det tatt høyde for i planleggingen. 

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. 

Forebyggende tiltak mot legionellasmitte 
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Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring i forhold til vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Budsjettmidlene ble bevilget for en god tid tilbake og det er gjennomført ulike tiltak som forebygger 
legionellasmitte. Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarriærer ved kommunens 
institusjoner. Dette arbeidet forventes å ferdigstilles 2 kvartal 2020.  

Kjøp av biler og maskiner 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Ny investering 
 
Prosjektet inneholder utgifter knyttet til idrett, omsorg og bolig. Beløpet i investeringstabellen er derfor 
splittet på tre tjenesteområder. Totalt avsatt budsjett for perioden er på 3,65 mill. kroner. 

Budsjettmidlene er avsatt til fornying og innkjøp av biler- og maskiner i eiendomsavdelingen. Det er 
planlagt innkjøp av nye biler til renhold og byggdrift. I tillegg planlegges det innkjøp av lift, 
robotvaskemaskiner og desinfiseringsmaskin.  

Nye Skudenes bu- og behandling 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Omsorgsplasser (inkl.Spanne) er delt opp i to prosjekt; Nye Skudenes bu- 
og behandling og Omsorgsplasser Spanne (60 plasser) 

Nye Skudenes bu- og behandling består av utgifter knyttet til tjenesteområde bolig og omsorg. Beløpet i 
investeringstabellen er derfor splittet på to tjenesteområdet. Total netto budsjettramme er på 88,067 
mill. kroner. 

Karmøy kommune har som målsetning å etablere 100 nye plasser for heldøgnsomsorg i Karmøy 
kommune innen 2028. De nye plassene for heldøgnsomsorg skal bestå både av institusjonsplasser og 
heldøgns omsorgsboliger. I henhold til vedtak i kommunestyret i desember 2018 skal 40 av de 100 
heldøgnsomsorgsplassene lokaliseres i Skudeneshavn, fordelt på 32 sykehjemsplasser, 8 
heldøgnsomsorgsboliger og et dagsenter for minst 18 personer. 

Prosjektet er igangsatt og det gamle sykehjemmet ble sanert høsten 2019. Karmøy kommune har i 
samme tidsperiode igangsatt og ferdigstilt et skisseprosjekt hvor målet er å føre opp et nytt bygg på 
samme tomt i Skudeneshavn. Prosjektet er enda i planleggingsstadiet men det jobbes for at 
sykehjemmet skal kunne stå ferdig i løpet av 2022.  

 

Nytt MO senter 
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Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering 
 
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til Omsorg og Sosial. Beløpet er i investeringstabellen 
derfor splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 72,5 mill. kroner, 

Nytt mottakssenter for rus- og psykisk helsetjeneste. 
Det er utført en konseptstudie for å undersøke muligheter for lokaler til virksomhetene MO (mottak og 
oppfølging), RPH (rask psykisk helsehjelp) og ROP (rus og psykiatri). Virksomhetene disponerer i dag 5 
lokaler fra Åkra i sør til Avaldsnes i nord. Flere av lokalene er underdimensjonert og oppfyller ikke 
forskriftskrav i forhold til størrelser, utforming og løsninger. Samtlige av lokalene er utformet til andre 
formål enn det lokalene blir benyttet til i dag (undervisningslokaler, nattklubb, sykehjem og 
butikklokaler) og det er gjort lite for å tilpasse lokalene til nytt formål. 2 av lokalene er innleide lokaler 
hvor omstrukturering og vekst har ført til et behov for ombygging for å tilpasse lokalene til dagens 
situasjon og forskriftskrav. Ombygging av eksisterende lokaler viste seg dyrt og vil ikke kunne 
tilfredsstille virksomhetenes behov på en måte som rettferdiggjør kostnaden. 

Konseptstudien tar for seg ulike muligheter for mer egnede lokaler til virksomhetene. Totalt er 6 
konsepter undersøkt. Gjennom arbeidet med konseptstudien ble fordelene ved å samlokalisere 
virksomhetene tydelige ved at en får sambruk av areal som reduserer arealbehovet og en oppnår økt 
belegg på spesialrom/aktivitetsrom.  Virksomheten vil også sikre et stort og sterkt fagmiljø som vil ha 
stordriftsfordeler både faglig, organisatorisk og økonomisk. I tillegg vil en kunne motta tilskudd fra 
Husbanken for nybygg eller rehabilitering av lokaler som omfatter arealer til dagsenter (inngår som en 
del av ROP tjenesten). Det arbeides videre med 2 konsepter – nybygg eller oppkjøp og ombygging av 
eksisterende bygningsmasse.. Begge alternativer omfatter samlokalisering av virksomhetene. 
Budsjettrammen som er innarbeidet er et tidlig estimat for nybygg. Konsept er enda ikke valgt og det må 
jobbes mer med beslutningsgrunnlaget før valget kan tas. Avsatt budsjett må derfor anses som veldig 
usikkert.  

Vea Sykehjem - byggetrinn 2  

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
 
Byggetrinn 2  Vea sykehjem ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2018. Budsjett 2020-2021 skal dekke 
skjøtsel av utearealet i avtaleperioden.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Institusjoner 
(f253+261) - andel av 
netto driftsutgifter til 
plo (B) 

41,3 % 40,5 % 47,7 % 44,4 % 48,8 % 45,1 % 42,2 % 43,1 % 43,4 % 

Netto driftsutgifter pr. 
innbygger i kroner, 
pleie- og 

16 966 18 884 19 135 19 744 19 644 18 792 17 789 18 616 19 090 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 189 av 331 

 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

omsorgtjenesten (B) 

Produktivitet          
Korrigerte brutto 
driftsutg pr. mottaker 
av hjemmetjenester (i 
kroner) (B) 

332 397 362 068 310 962 276 063 239 581 251 038 273 951 273 594 273 215 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, 
institusjon, pr. 
kommunal plass (B) 

1 246 403 1 335 432 1 336 970 1 236 115 1 262 514 1 293 404 1 248 672 1 221 804 1 212 640 

Dekningsgrad          
0 - 66 år 
Institusjonstenester 
Omsorgstjenester - 
brukere per 1000 
innbyggere (antall) 

0,8 0,8 1,3 0,8 1,7 2,3 0,7 1,1 1,1 

Andel av alle brukere 
som har omfattende 
bistandsbehov (B) 

42,1 % 41,4 % 44,0 % 37,5 % 37,0 % 29,8 % 31,9 % 32,5 % 32,0 % 

Andel brukere i 
institusjon som har 
omfattende 
bistandsbehov: 
Langtidsopphold (B) 

92,7 % 94,3 % 87,6 % 95,0 % 90,7 % 81,6 % 86,9 % 85,6 % 86,5 % 

Andel brukere i 
institusjon som har 
omfattende 
bistandsbehov: 
Tidsbegrenset 
opphold (B) 

60,0 % 73,5 % 51,9 % 51,6 % 46,2 % 57,3 % 47,4 % 47,0 % 47,2 % 

Andel hjemmeboere 
med høy timeinnsats 

11,6 % 12,0 % 9,2 % 7,5 % 6,8 % 5,4 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 

Andel innbyggere 80 
år og over i bolig med 
heldøgns bemanning 

1,0 % 0,8 % 0,5 % 3,5 % 3,3 % 4,7 % 3,2 % 3,7 % 3,9 % 

Andel innbyggere 80 
år og over som er 
beboere på institusjon 

10,9 % 11,5 % 14,3 % 12,2 % 11,6 % 11,5 % 11,3 % 12,4 % 12,1 % 

Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innbyggere 80 år 
og over (B) 

250 251 246 310 280 282 291 309 313 

Plasser i institusjon i 
prosent av innbyggere 
80 år over (B) 

17,1 % 16,7 % 20,4 % 19,5 % 17,1 % 18,0 % 17,0 % 18,5 % 18,3 % 

Kvalitet          
Andel brukerrettede 
årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning 
(prosent) 

78,7 % 77,6 % 75,1 % 73,2 % 79,3 % 79,1 % 74,6 % 74,5 % 74,8 % 

Geriatrisk sykepleier 
Avtalte årsverk per 10 
000 innbyggere 
(årsverk) 

9,33 9,22 12,43 0,95 6,34 4,36 4,09 3,72 4,12 

Legetimer per uke per 
beboer i sykehjem 
(timer) 

0,60 0,61 0,49 0,68 0,59 0,55 0,64 0,56 0,57 

Årsverk per bruker av 0,68 0,72 0,72 0,61 0,55 0,57 0,58 0,57 0,57 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

omsorgstjenester 
(årsverk) 

Andre nøkkeltall          
Fysioterapitimer pr. 
uke pr. beboer i 
sykehjem 

0,71 0,74 0,16 0,42 0,55 0,43 0,41 0,42 0,41 

 
Ressursbruk. Karmøy bruker mer ressurser på pleie- og omsorg enn sammenlignbare kommuner (K13). 
Justert for beregnet utgiftsbehov var ressursbruken i Karmøy 7,9 prosent over K13. Etter å ha nærmet 
seg landsgjennomsnittet de to foregående årene, økte kostnadene mer i Karmøy i 2018. En viktig årsak 
til dette er høy vekst i tjenester som ble gitt. Antall timer med tjenester økte med 10,0 prosent fra 2017 
til 2018 i Karmøy, mot 6,4 prosent på landsbasis. 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. 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. Flere brukere med høyt antall tildelte timer vil for eksempel bidra til høyere kostnader 
per bruker. 
 
Karmøy har også en høyere kostnade per institusjonsplass, slik det måles i Kostra. Men dette måler ikke 
bare selve institusjonsdriften, men også andre kostnader som føres på samme Kostra-funksjon. Dette er 
blant annet dagtilbud, vaskeri, kjøkkendrift og også utgifter til utskrivningsklare pasienter som ligger på 
sykehus. Det er summen av dette som da deles på antall institusjonsplasser, og Kostra har ikke bedre 
mål på enhetspriser i institusjon. Det er derfor vanskelig å svare på hvilke faktorer som gjør at Karmøy 
har høyere kostnader "per plass".  

Dekningsgrader. Når en ser på innbyggere over 80 år, var det en marginalt større andel av disse som 
bodde på institusjon i Karmøy sammenlignet med K13 (11,5 mot 11,3 prosent) - men langt færre bodde i 
boliger med heldøgns bemanning (0,8 mot 3,2 prosent).  

Det var en lavere andel av innbyggerne over 80 år som mottok hjemmetjenester i Karmøy. Det er 
vanskelig å tolke disse tallene. Blant annet fordi sosioøkonomiske faktorer i inntektssystemet indikerer 
at Karmøy har et lavere beregnet utgiftsbehov i sektoren og dermed kan forventes å ha lavere 
dekningsgrader. 

En observasjon i Kostra-tallene er at Karmøy har flere unge brukere i omsorgssektoren enn 
sammenlignbare kommuner. 1,99 prosent av innbyggerne under 67 år har omsorgstjenester i Karmøy, 
mens tilsvarende tall i K13-kommunene er 1,49 prosent. For aldersgruppen 67-79 år viser tallene at det 
er flere av disse som har institusjonstjenester enn i K!3-kommunene, mens det er færre som har tilbud i 
hjemmetjenestene.  
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Karmøy kommune har en relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov, hele 41,4 prosent. 
Dette er høyere enn i K13 og landsgjennomsnittet som ligger rundt 32 prosent. Samtidig er det en 
mindre del av befolkningen som har omsorgstjenester i Karmøy totalt sett.  

Kvalitetsindikatorer. Kostra har noen få kvalitetsindikatorer. Flere av disse tallene er positive for 
Karmøy, blant annet: 

 Andel årsverk i brukerrettede tjenester som har fagutdanning er noe høyere i Karmøy. 

 Antall fysioterapitimer per uke per beboer er også klart høyere enn gjennomsnittet i K13, mens 
antall legetimer er på nivå med K13 og landsgjennomsnittet). 

På andre områder kommuner Karmøy dårligere ut, for eksempel på antall døgn på sykehus for 
utskrivingsklare pasienter.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 858 388 845 512 915 336 917 620 917 619 948 614 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

62 283 55 391 65 232 59 641 56 341 55 581 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

40 863 33 779 55 280 55 280 55 280 55 481 

Overføringsutgifter 13 073 34 949 39 143 63 946 81 646 80 261 
Finansutgifter 12 472 14 974 6 247 6 247 6 247 6 247 

Sum Driftsutgifter 987 079 984 605 1 081 238 1 102 734 1 117 133 1 146 184 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -49 355 -49 086 -52 074 -52 074 -52 074 -58 812 
Refusjoner -140 978 -132 914 -130 830 -130 651 -130 651 -132 500 

Sum Driftsinntekter -191 384 -182 000 -182 904 -182 725 -182 725 -191 312 

Sum 795 694 802 605 898 334 920 009 934 408 954 872 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Sosial 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 111 311 111 311 111 311 111 311 

Sum Lønns- og prisvekst 3 849 3 849 3 849 3 849 
Sum Avskrivninger -264 -264 -264 -264 
Sum Pensjonsendringer 403 476 472 472 
Sum Helårseffekter av vedtak  168 168 168 168 

Andre tekniske justeringer     
Endret funksjon på oppgaver innen rus og 
psykisk helse. 

1 061 1 061 1 061 1 061 

Innlemming tilskudd 887 887 887 887 
Sum Andre tekniske justeringer 1 948 1 948 1 948 1 948 

Tekniske justeringer 6 104 6 177 6 173 6 173 

Konsekvensjustert ramme 117 415 117 488 117 484 117 484 

Nye tiltak     
Kommunalt rusarbeid. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

917 917 917 917 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

2 501 2 501 2 501 2 501 

Opptrappingsplan rus i bolig 450 450 450 450 
Solstein. 5 nye VTA plasser  272 272 272 272 
Økning sosialhjelp barnetrygd 2 700 2 700 2 700 2 700 
Økning sosialhjelpskostnader 3 500 3 500 3 500 3 500 
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Sum Nye tiltak 10 340 10 340 10 340 10 340 
Innsparing     
Bosettingsbudsjett -9 023 -12 902 -14 938 -15 029 
Kutt videreføring aktivitetstiltak ASKI -557 -557 -557 -557 
Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av 
tilskuddsmidler 

-329 -329 -329 -329 

Solstein KTA plasser over til kommunalt 
dag/aktivitetstilbud 

-2 380 -2 380 -2 380 -2 380 

Tobakk- og skjenkekontroll -80 -80 -80 -80 
Sum Innsparing -12 369 -16 248 -18 284 -18 375 

Nye tiltak -2 029 -5 908 -7 944 -8 035 

Ramme 2020-2023 115 386 111 580 109 540 109 449 

 

Sammendrag budsjett 
 
På sosialområdet er budsjettet preget av økte bevilgninger til sosialhjelp. Til tross for positiv utvikling i 
arbeidsmarkedet har sosialhjelpsutgiftene vært stigende de siste årene. En del av forklaringen på dette 
er at det er flere flyktninger som trenger lengre kvalifiseringsløp for å bli klar for arbeidsmarkedet. Dette 
dreier seg både om de som starter på grunnskole opplæring og har behov for sosial stønad, da lån og 
stipend fra Lånekassen ikke dekker livsoppholdskostnadene deres. Eller at de trenger å fortsette i 
arbeidstrening og trenger sosial stønad da tiltakspengene ikke rekker til å dekke utgifter til livsopphold. 
For begge disse gruppene er målet å komme ut i ordinært arbeid. Det legges også til grunn at behovet 
for sosial stønad er større for denne gruppen nå da vi i årene 2016 og 2017 bosatte 80 og 75 flyktninger 
og de fleste av disse var enslige voksne. Antallet flyktninger som bosettes har gått ned vesentlig de to 
siste årene og i tillegg har en stort sett bosatt familier hvor barnene utgjør over halvparten av de 
bosatte. Noe av økningen i sosialhjelp i 2019 kan også forklares med at det er flere en har måtte dekket 
skyldig husleie og/eller strøm for, enn tidligere år. 

For Nav vil fokuset også fremover være å få flest mulig over i arbeid. Digitalisering og nye arbeidsformer 
internt i NAV skal fremover bidra til at en lykkes med å få flere ut i ordinært arbeid. I tillegg vil en ha 
fokus på sårbare gruppe som barnefamilier som mottar sosialhjelp. Arbeidet med flyktninger har i 2019 
blitt omorganiseringer og en har forventninger til endringene medfører at tjenesten blir drevet mer 
kostnadseffektivt samtidig som flyktningene får en bedre oppfølging som medfører at flere kommer 
raskere ut i arbeid/aktivitet enn i dag. 
 
Høsten 2019 er det gjort politisk vedtak hvor barnetrygd ikke lengre skal regnes som inntekt ved 
vurdering av økonomisk sosialhjelp. Det er  usikkerhet rundt kostnadene til sosial stønad som følge av 
endringen med å se bort fra barnetrygd ved inntekts-beregning.  

Bosettingsbudsjett: Etter flyktningekrisen for noen år siden har antall flyktninger som skal bosettes i 
Karmøy falt. Kommunen får egne tilskudd til disse, og disse tilskuddsinntektene faller kraftig. Det er 
derfor behov for å også redusere kostnadene på dette området. I tillegg til færre deltakere i 
introduksjonsprogrammet, og reduksjon i stønader til dette, så legger bosettingsprognosene for 2020 
opp til at det  kan reduseres 1,5 årsverk knyttet til flyktningefeltet. I tillegg vil utgifter til bosetting kunne 
reduseres, eksempelvis husleie i påvente av ankomst kommunen. Det vurderes også gjennomføring av 
kurs med interne ressurser i stedet for å kjøpe av tiltaksleverandører. Med endringen som skjedde i mai 
2019 hvor programrådgiverne fra Voksenopplæringen ble flyttet over til NAV, er målet at flere av 
flyktningene innenfor 5 års perioden kan komme seg i arbeidsrettet aktivitet. Dette vil kunne bidra til å 
få ned kostnadene som er knyttet til sosialstønad for denne gruppen. Det er laget et eget tiltak for 
bosettingsbudsjett som ser inntekter og utgifter i sammenheng på dette området. 

I høst ble det startet et prosjekt som heter «familieveileder i NAV». Dette er finansiert av 
utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland. Prosjektet retter seg mot barnefamilier som mottar 
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sosialstønad. Enkelte familier blir plukket ut og får ekstra oppfølging. Hele familiens behov, utfordringer 
og muligheter vil bli kartlagt. De vil få et individuelt tilrettelagt løp som forhåpentligvis vil bidra til at 
foreldre kan komme seg ut i jobb og ikke være avhengige av sosialstønad. 

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. Forebyggende tiltak innen psykisk 
helse og rus er budsjettert under sektor helse.  

Karmøy kommune har over lang tid fått tilskuddsmidler og økte rammeoverføringer som ledd i statlig 
innsats. Opptrappingsplanen avsluttes i 2020, og en del tilskudd kommunen har fått fases nå ut. 
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.  

Tjenesten vil fortsatt få tilført et redusert tilskudd i en nedtrappingsperiode på 2-3 år. En del av dette er 
foreslått kompensert med frie midler fra kommunen. Ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen er 
det likevel ikke midler til å dekke hele inntektsbortfallet. Konsekvensen vil være et redusert 
tjenestetilbud til gruppen. 

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. 

Strategi for god psykisk helse «Mestre hele livet» (2017 – 2022). Strategien har som mål at flere skal 
oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. 
Strategien har fem overordnede mål; 1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 2. 
Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle 3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste 4. 
Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene 5. Fremme god 
psykisk helse hos barn og unge 

Karmøy kommunes 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. Kommunen følger opp strategien.   

Nasjonal overdosestrategi (2019-2022). Nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot 
overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med samarbeidspartnere i 
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helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene. Kommunen 
følger opp strategien i arbeidet.  

Nasjonal strategi mot hepatitter (2018-2023). Strategien har to overordnede mål: Antallet som blir 
smittet med hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 prosent innen 2023 sammenlignet med 2018, og 
ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C. Kommunen følger opp strategien med anbefalte 
tiltak ved MO senteret. 

Mål 

 
       
Overordnet 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Implementering av 
integreringsbudsjettet 

 Utvikling Implementering Implementert 

  Månedlig analyse av økonomi  Delvis Ja Ja 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Mulighet for den 
enkelte 

Andel mottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde (B) 

53,3 % 59,0 % 59,0 % 59,0 % 

  Antall saker hvor det er gitt 
økonomisk rådgivning til pers. som 
ikke mottar økonomisk sosialhjelp 

243 250 260 260 

  Gjennomsnittlig stønadslengde 
mottakere 18-24 år  

4,4 4,3 4,0 4,0 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
engasjerende 
lederskap 

Andel ledere som deltar i / 
gjennomfører 
lederutviklingsprogram 

0 17 90 100 

 Gjøre hverandre 
gode med et 
høyt 
arbeidsnærvær 

Sykefravær  9,5 % 8,0 % 7,9 % 7,8 % 

Utvikle og gi 
framtidsretta 
tjenester 

Innbyggere som 
ikke mestrer 
utdanning og 
arbeid får tilbud 
om dag- og 
aktivitetstilbud 

Antall brukere i lavterskeltilbud 188 190 190 190 

  Antall deltakere på 
dagaktivitetstilbud og TIO 

212 250 250 250 

 Utvikling av 
recoverysatsing i 
Karmøy 
kommune innen 
rusomsorgen   

Antall personer som har 
gjennomført recoverykurs/program 

24 26 32 42 

 Vanskeligstilte i 
Karmøy får 
tilbud om bolig 
og 
boligoppfølging 
når de har behov 
for det  

Brukere som scorer grønt + gult i 
boligkartlegging 

82,0 % 0,0 % 84,0 % 87,0 % 
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Virkemiddel for å nå mål 

 
Handling 1. Nærværsarbeid  

 Ledere har månedlig oversikt og analyse av sykefravær.  

 Oppfølging av ansatte med sykefravær 

 Ledere får opplæring i sykefraværsarbeid 

 Medarbeiderundersøkelser, hvert annet år, 10 faktor  

 Utarbeide HMS/IA handlingsplan, leder har ansvar for å følge opp jevnlig, 
personalmøter/samlinger 

 Medarbeidersamtaler, årlig 

Handling 2. Heltidskultur 

 Fortrinnsvis utlysing av 100% stillinger 

 Følge opp tiltak i prosjekt heltidsvalget 

 Redusere deltid når det er praktisk mulig og ut fra vedtatt prosjekt «heltidsvalget» eks ved å slå 
sammen deltidsstillinger ved vakans. 

 Tilstrebe å tilsette flere menn, dersom de ellers er like godt kvalifiserte, for å få god 
kjønnsbalanse i virksomheten 

Handling 3 Lederutvikling 

 Felles kommunal lederutviklingsprogram starter 2020 

 Deltaking i nasjonal lederutvikling i regi av KS i 2019 og 2020 

 Intern oppfølging av leder og veiledning/opplæring av stabsfunksjoner   

Handling 4 Internkontroll og kvalitetsforbedring 

 Gjennomgang av Brukerplan, Boligplan og Kostra ha oversikt over kvaliteten i ROP 

 Virksomhetene gjennomfører månedlig tjenestestatistikk og analyse  

 Opplæring i forbedringssystemet Compilo, fokus på avvik og forbedring 

 Oppfordre til å melde avvik i Compilo 

 Kompetanseplan revideres årlig.  

 Oppfølging av dokumentdelen av Compilo 

Handling 5 Riktig bruk av ressurser, økonomistyring  

 Opplæring og oppfølging av rapporteringssystemet Framsikt 

 Månedlig økonomirapportering og analyse i Framsikt 

 Vurdering av drift og tjenestenivå månedlig 

 Vurdering av utvikling og brukergruppens behov 

Handling 6. Utvikling av tiltak som bidrar til økt aktivitet og mestring av dagliglivet. 

 Utvikle og dimensjoner dag og aktivitetstilbudet 

 Utvikle og dimensjonere lavterskeltilbudet dag og aktivitet og arbeidstreningstilbudet innen 
rusfeltet.  

 Utvikling og gjennomføring av av recoverykurs/program i samarbeid med brukermedarbeider.  



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 197 av 331 

Handling 7. Brukerens behov i sentrum – recoverysatsing. 

 Det gis tilbud om tilpassa individuell i samarbeid med brukeren. Individuell medvirkning. 

 Utvikling av aktivitetstilbud i samarbeid med brukergrupper 

 Recoverykurser tilbys brukerne og gjennomføres ut fra behov og oppsatt plan  

 Brukerundersøkelse gjennomføres i 2020 

Handling 8. Alle har et tilbud om bolig – et hjem 

 ROP tjenesten tildeler kommunale boliger til vanskeligstilte. Alle får et tilbud om bolig i Karmøy 
kommune 

 Det gis tilbud om boligoppfølging ut fra behov for å gi hjelp til å kunne bo. 

 Det gjennomføres boligkartlegging – Boligplan- hvert annet år. Kartlegging av brukerens bolig og 
hvordan boevnen er. 

 Kommunen deltar i prosjekt tilpassa boliger, Polytec, Snøhætta, 

 Årlig kartlegging i Boligplan og brukerplan  

Sentrale poster 

Tilskudd NAV sosialkonsulent 

Tilskudd NAV sosialkonsulent 

Andre tekniske justeringer 

Endret funksjon på oppgaver innen rus og psykisk helse. 

Tjenestene innenfor rus og psykisk helse er tjenester som går over flere tjenesteområder. Etter en 
vurdering av ressursbruken opp mot Kostras kontoplan er det vurdert som riktig å flytte knappe 1,1 mill. 
kroner fra tjenesteområde omsorg til tjenesteområde sosial. Formålet med disse ressursene er ikke altså 
ikke endret, men er knyttet til arbeidsoppgaver som etter Kostra hører hjemme under tjenesteområdet 
sosial, under tilbud til personer med rusproblemer. 

Innlemming tilskudd 

Tidligere tilskuddsmidler for dagopphold for hjemmeboende demente og tilskuddsmidler til psykologer 
er avsluttet, og innlemmes nå som en del av rammen.  

Nye tiltak 

Kommunalt rusarbeid. Bortfall av tilskuddsmidler 

Kommunalt rusarbeid. Bortfall av tilskuddsmidler øker kommunal egenfinansiering. 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler 

Karmøy kommune har tidligere fått tildelt ekstra tilskuddsmidler til formål innen rus og psykisk helse. 
Tilskuddsordningen fungerer slik at staten gir et tilskudd av en hvis størrelse i år 1, og deretter trapper 
ned tilskuddet i løpet av tilskuddsperioden. Selv om dette gir kommunen økte midler i en periode, betyr 
det at utgangspunktet er at kommunen må omprioritere andre ressurser for å dekke inn den økende 
kommunale «egenandelen».  Samlet går tiltaket i null ved at bortfall av statlige tilskudd medfører at 
kommunen må redusere den kommunale innsatsen. Den reduserte aktiviteten håndteres ved at ROP 
reduserer budsjettet og tar ned bemanning fordelt på ROP nord og sør, Østremtunet, avdeling MO og 
rask psykisk helsehjelp.  
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Tiltaket påvirker sektorene helse, omsorg og sosial. 
  Tjenesteområde 7 Helse (-685 000 kr) 
  Tjenesteområde 8 Omsorg (-1 487 000 kr) 
  Tjenesteområde 9 Sosial (2 172 000 kr) 

Opptrappingsplan rus i bolig 

Opptrappingsplan rus for å bygge opp kompetanse og erfaring på oppfølging av utviklingshemmede med 
rusmiddelavhengighet. 

Solstein. 5 nye VTA plasser  

Det budsjetteres ut fra at Karmøy kommunene i 2020 vil få en økning med 5 VTA-plasser ved Solstein. 
Staten gjennom NAV finansierer 75 prosent, mens Karmøy kommune finansierer 25 prosent av 
kostnadene til VTA-plasser. 

Økning sosialhjelp barnetrygd 

Fra 1. oktober 2019 beregnes ikke barnetrygd som inntekt. Dette vil føre til en betydelig økning i 
sosialhjelpsutbetalingene. Det er tatt utgangspunkt i dagens situasjon for beregning av de økte 
kostnadene. Det er usikkert om avsatte midler vil være tilstrekkelige til å dekke økningen, da det kan 
være nye brukere som vil kunne ha krav på sosial stønad når det skal sees bort i fra barnetrygd som 
inntekt ved utregning av stønadsbehov. 

Økning sosialhjelpskostnader 

De siste årene har både strøm- og husleiekostnader økt betydelig. I tillegg til denne generelle økningen 
har det også vært en økning av saker hvor personer over lengre tid har latt være å betale husleie og 
strømutgifter. Dette har ført til at NAV har måttet dekke en del store restanser for å unngå utkastelser 
og stenging av strømmen.  

I 2018 ble det innført en innstramming i arbeidsavklaringsregelverket. Flere av de som fikk stanset 
arbeidsavklaringspenger, har måttet gå over på sosialstønad. I tillegg er det en del stønadsmottakere 
som har arbeidsavklaringspenger, uførestønad eller andre statlige ytelser som har så lav sats at de har 
behov for supplerende sosial stønad.  

Innsparing 

Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  

Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 
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integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 

div 

herav til dekning av kostnader 
utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %)                5 531              4 488              3 805              3 362 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 

9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 
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3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

 

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 

Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i 
målgruppen.  

Kutt videreføring aktivitetstiltak ASKI 

Aktivitetstiltaket for unge under 30 år som Aski har levert, brukes i mindre grad enn før. Dette skyldes at 
NAV Karmøy-Bokn selv ivaretar de aktuelle unge gjennom aktivitetsplikten. I NAV er det kapasitet både 
til gjennomføring av kartlegging og oppfølging av de unge, indivuduelt og i grupper.  Fylkesmannen 
støtter dette arbeidet med et årsverk og NAV kommer til å søke om nye midler for 2020. På denne 
bakgrunn er det foreslått redusert kjøp av tjenester fra Aski. 

Kutt.  Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler 

Karmøy kommune har tidligere fått tildelt ekstra tilskuddsmidler til formål innen rus og psykisk helse. 
Tilskuddsordningen fungerer slik at staten gir et tilskudd av en hvis størrelse i år 1, og deretter trapper 
ned tilskuddet i løpet av tilskuddsperioden. Selv om dette gir kommunen økte midler i en periode, betyr 
det at utgangspunktet er at kommunen må omprioritere andre ressurser for å dekke inn den økende 
kommunale «egenandelen».  Samlet går tiltaket i null ved at bortfall av statlige tilskudd medfører at 
kommunen må redusere den kommunale innsatsen. Den reduserte aktiviteten håndteres ved at ROP 
reduserer budsjettet og tar ned bemanning fordelt på ROP nord og sør, Østremtunet, avdeling MO og 
rask psykisk helsehjelp.  
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Tiltaket påvirker sektorene helse, omsorg og sosial. 
  Tjenesteområde 7 Helse (-685 000 kr) 
  Tjenesteområde 8 Omsorg (-1 487 000 kr) 
  Tjenesteområde 9 Sosial (2 172 000 kr) 

Solstein KTA plasser over til kommunalt dag/aktivitetstilbud 

Etaten kjøper i dag 13 kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser ved Solstein, såkalt KTA plasser. KTA 
plassene ble opprettet i en periode det kommunale dagaktivitetstilbudet hadde for liten kapasitet. Det 
kommunale tilbudet har nå fått nye flotte lokaliteter ved Ekta aktivitetssenter på Vea. Tilbudet vil 
overføres til Ekta aktivitetssenter. Det planlegges at drift og aktivitet ved Ekta aktivitetssenter må 
tilpasser, og at de 13 nye plassene ikke medfører behov for økt driftsramme. Tiltaket vil dermed både 
kunne finansiere et økt antall VTA-plasser (se eget tiltak), og gi en ytterligere innsparing. 

Tobakk- og skjenkekontroll 

På bakgrunn av erfaringstall gjøres det en oppjustering av anslaget på inntekter fra tobakk- og 
skjenkekontroll. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Sosial              
Nytt MO senter 2025 -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 

Sum Sosial  -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 -4 250 36 250 0 0 500 2 500 17 500 20 000 0 0 0 0 

 
Nytt MO senter 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering 
 
Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til Omsorg og Sosial. Beløpet er i investeringstabellen 
derfor splittet på to tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 72,5 mill. kroner, 

Nytt mottakssenter for rus- og psykisk helsetjeneste. 
Det er utført en konseptstudie for å undersøke muligheter for lokaler til virksomhetene MO (mottak og 
oppfølging), RPH (rask psykisk helsehjelp) og ROP (rus og psykiatri). Virksomhetene disponerer i dag 5 
lokaler fra Åkra i sør til Avaldsnes i nord. Flere av lokalene er underdimensjonert og oppfyller ikke 
forskriftskrav i forhold til størrelser, utforming og løsninger. Samtlige av lokalene er utformet til andre 
formål enn det lokalene blir benyttet til i dag (undervisningslokaler, nattklubb, sykehjem og 
butikklokaler) og det er gjort lite for å tilpasse lokalene til nytt formål. 2 av lokalene er innleide lokaler 
hvor omstrukturering og vekst har ført til et behov for ombygging for å tilpasse lokalene til dagens 
situasjon og forskriftskrav. Ombygging av eksisterende lokaler viste seg dyrt og vil ikke kunne 
tilfredsstille virksomhetenes behov på en måte som rettferdiggjør kostnaden. 
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Konseptstudien tar for seg ulike muligheter for mer egnede lokaler til virksomhetene. Totalt er 6 
konsepter undersøkt. Gjennom arbeidet med konseptstudien ble fordelene ved å samlokalisere 
virksomhetene tydelige ved at en får sambruk av areal som reduserer arealbehovet og en oppnår økt 
belegg på spesialrom/aktivitetsrom.  Virksomheten vil også sikre et stort og sterkt fagmiljø som vil ha 
stordriftsfordeler både faglig, organisatorisk og økonomisk. I tillegg vil en kunne motta tilskudd fra 
Husbanken for nybygg eller rehabilitering av lokaler som omfatter arealer til dagsenter (inngår som en 
del av ROP tjenesten). Det arbeides videre med 2 konsepter – nybygg eller oppkjøp og ombygging av 
eksisterende bygningsmasse.. Begge alternativer omfatter samlokalisering av virksomhetene. 
Budsjettrammen som er innarbeidet er et tidlig estimat for nybygg. Konsept er enda ikke valgt og det må 
jobbes mer med beslutningsgrunnlaget før valget kan tas. Avsatt budsjett må derfor anses som veldig 
usikkert.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 243 tilbud til 
personer med rusproblemer 
(B) 

284 341 670 480 192 282 313 408 296 

Netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. innbygger 
(B) 

2 613 2 714 4 077 2 811 3 657 4 444 3 658 3 856 3 572 

Netto driftsutgifter til tilbud 
til pers. med rusprobl. pr. 
innbyggere 20-66 år (B) 

481 579 1 078 779 321 469 516 666 491 

Netto driftsutgifter til 
økonomisk sosialhjelp pr 
innbygger 20-66 år (B) 

1 272 1 360 2 032 1 197 2 300 2 781 2 162 2 060 1 935 

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

40 406 39 986 47 906 35 888 51 549 47 548 53 967 51 381 48 410 

Dekningsgrad          
Andel mottakere med 
sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

53,3 % 53,3 % 55,7 % 37,7 % 48,6 % 29,3 % 45,2 % 42,1 % 41,9 % 

Andelen 
sosialhjelpsmottakere 18-24 
år, av innbyggerne (19)-24 år 
(B) 

5,4 % 5,7 % 7,0 % 5,3 % 7,2 % 10,3 % 5,8 % 5,6 % 5,8 % 

Andelen 
sosialhjelpsmottakere i 
alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år (B) 

2,5 % 2,7 % 3,6 % 2,7 % 3,6 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % 

Andre nøkkeltall          
Bosatte flyktninger per 1000 
innbyggere (B) 

1,5 0,9 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 

Flyktninger - Faktisk bosetting 
- antall personer 

62 39 49 53 45 50       

 
Ressursbruk: Karmøy kommune har lave utgifter på sosialområdet. Korrigert for beregnet utgiftsbehov 
var kostnadene i 2018 9 prosent lavere enn i sammenlignbare kommuner (K13), til tross for at 
kostnadene til økonomisk sosialhjelp økte forholdsvis mye i Karmøy det siste året. At Karmøys utgifter 
ligger under K13 skyldtes særlig at kostnadene  til økonomisk sosialhjelp  fortsatt er lavere, og drift av 
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sosialtjenesten. På områdene tilbud til personer med rusproblemer, kvalifiseringsordningen og til 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, hadde Karmøy 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 9 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). Karmøy har også en lavere andel flyktninger, og mye av 
utgiftene til disse føres på sosialområdet (mens inntektene føres på sentrale poster).  

Økonomisk sosialhjelp: Lavere kostnader til sosialhjelp har sammenheng med at Karmøy har færre 
mottakere av sosialhjelp enn landsgjennomsnittet. Likevel, andelen sosialhjelpsmottakere i 
aldersgruppen 20-66 år har økt fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Nasjonalt har denne veksten 
vært klart mindre.  

I aldersgruppen 18-24 år har det vært en stigende andel sosialhjelpsmottakere, fra 5,2 prosent i 2016 til 
5,7 prosent i 2019. Ettersom tallene der har falt på, ligger Karmøy nå tett opp mot landsgjennomsnittet 
her.  

Karmøy har en høyere andel mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. 

Bosetting av flyktninger: Karmøy bosatte 39 flyktninger i 2018, en reduksjon fra 75 i toppåret 2016. I 
forhold til innbyggertallet er dette nokså gjennomsnittlig.  

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 69 980 68 839 64 220 61 590 59 532 58 946 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 061 5 716 6 546 6 256 6 256 6 256 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

12 565 12 457 9 164 8 864 8 864 8 864 

Overføringsutgifter 37 747 34 871 42 452 40 856 40 356 40 356 
Finansutgifter 3 348 348 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 131 701 122 231 122 382 117 566 115 008 114 422 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 026 -382 -634 -634 -634 -634 
Refusjoner -10 109 -10 454 -6 362 -5 352 -4 834 -4 339 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 209 -84 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -15 409 -10 920 -6 996 -5 986 -5 468 -4 973 

Sum 116 291 111 311 115 386 111 580 109 540 109 449 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 204 av 331 

 
 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 205 av 331 

Barnevern 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 94 405 94 405 94 405 94 405 

Sum Lønns- og prisvekst 2 485 2 485 2 485 2 485 
Sum Pensjonsendringer -1 930 -1 932 -1 935 -1 935 
Sum Helårseffekter av vedtak  127 127 127 127 

Tekniske justeringer 682 680 677 677 

Konsekvensjustert ramme 95 087 95 085 95 082 95 082 

Nye tiltak     
Avlasterdommen barnevern 1 383 1 383 1 383 1 383 
Sum Nye tiltak 1 383 1 383 1 383 1 383 

Innsparing     
Innsparing barnevern 0 -700 -1 100 -1 400 
Sum Innsparing 0 -700 -1 100 -1 400 

Nye tiltak 1 383 683 283 -17 

Ramme 2020-2023 96 470 95 768 95 365 95 065 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

0-17 år Hjelpetiltak Barn 
med barnevernstiltak 
per 31.12. (antall) 

233 150 150 150 150 150 

Fortløpende 
gjennomgang og 
prioritering av barn med 
hjelpetiltak 
 

Barn med tiltak 
institusjon per 31.12 

8 6 5 5 5 5 

Barn i institusjon er 
inkludert i aktivitetsdata 
for barn under omsorg. 
Det tilstrebes færrest 
mulig barn i institusjon. 
 

Barn under omsorg 
inkludert frivillig 
plassering 

99 98 96 94 92 90 

Det tilstrebes å gi mest 
mulig hjelp i hjemmet 
for å redusere antall 
barn under omsorg. 
 

Meldinger i alt 492 500 500 500 500 500 

Antall meldinger til 
barnevernet utløser 
undersøkelsesplikt 
 

Unge voksne i ettervern, 
fosterhjem institusjon 

20 15 7 7 7 7 

Unge voksne i ettervern 
som er plassert i 
fosterhjem/ 
familiehjem. Pr dags 
dato gjelder dette i 
alderen 18-23 år. 
 

 

Sammendrag budsjett 
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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. 
Barnevernloven er en rettighetslov. 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. 

Økt bevissthet og fokus på forebyggende tiltak i familie og nettverk, for å gi barn og unge 
tilfredsstillende omsorg, vil fortsette slik at oppnås bedre hjelp til barna og familiene i barnets nærmiljø. 
Prosjekt familiesenter ble startet i 2017 og har full drift. På bakgrunn av satsingen er behovet for 
omfattende oppfølging og kostnader knyttet til tiltak i hjemmet og nærmiljøet økt vesentlig. 
Endringsarbeidet og utvikling av nye arbeidsmetoder er godt i gang og vil ta tid. Det ses allerede nå en 
effekt med redusert antall fosterhjem og redusert antall beredskapshjem.  

Karmøy kommune har over langt tid 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. Utviklingene nå viser at 
kommunen bruker mer ressurser til forebyggende tiltak og tiltak i hjemmet. Bruk av beredskapshjem er 
redusert det siste året, mens utgiftene til fosterhjem og institusjon og dermed utgiftene pr barn som er 
plassert har økt utover budsjettnivå. Sammen med den totale økonomiske situasjonen i kommunen er 
det nødvendig å redusere tjenestetilbudet innen barnevern for å holde driften innenfor budsjett. 

Tjenestetilbudet reduseres innen følgende områder: 

 Ettervern for unge 18-23 år reduseres. Ettervern gis som en oppfølging av de unge i fosterhjem, 
institusjon eller ved ulike miljøtiltak/utgifter for unge voksne som bor på hybel til de er 23 år. 
Tiltakene er ikke lovpålagte og reduseres ved at det ikke vil tilbys ettervern til den unge voksne 
etter fylte 20 år dersom dette er forsvarlig. Dette vil gjelde fosterhjem og institusjon og 
miljøtiltak. Konsekvensen er at flere unge som får mindre hjelp inn i voksenlivet enn tidligere, i 
en sårbar fase av livet. 

 LOS prosjekt avvikles. LOS for barnevernbarn i skole for å bistå ungdom i å gjennomføre skolen. 
Tiltaket er ikke lovpålagt og har kommunal egenandel. Konsekvens er mindre samarbeid og 
forebyggende tiltak for barn i ungdomsskole og videregående skole. 

 Reduksjon i kostnader til utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem. Det legges 
fram politisk sak for vedtak av nivået for utgiftsdekningen. Dette vil gi lavere kvalitet, men 
fortsatt være forsvarlig. 

 Familieavlasting – nye avtaler. Vurdering juridisk av muligheten for å tilsette familieavlastere 
som oppdragstakere. Justere lønnsnivået og utgiftsdekningen for fast tilsatte familieavlastere 
slik at det samsvarer med nabokommunene. 

 Redusere bruk av ekstern sakkyndig i barnevernsaker 

 Ny arbeidstidsordning i Barneverntjenesten med fast arbeidsplan dag og kveld vurderes innført 
for å være en mer tilgjengelig barneverntjeneste for innbyggerne. 

 Reduksjon av kompetansetiltak og reduksjon av ekstern veiledning. 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Barneverntjenesten i Norge er i stor endring. Forslag til ny barnevernlov utredes. Barnevernreformen gir 
retning for barnevernarbeidet framover.  Barnevernreformen innføres gradvis og vil stille økte krav til 
kommunen framover både faglig og økonomisk. 
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En del av lovendringene trådte i kraft allerede fra 1. juli 2018. Dette gjelder; barnets rett til medvirkning, 
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. 

NOU 2016: 16 Ny barnevernlov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse: Fullstendig 
gjennomgang av barnevernloven, samt vurdering av sentrale problemstillinger. Målet med 
gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer 
tilgjengelig og forståelig regelverk. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og 
barnet må være hovedpersonen i loven. 

Prop 73L (2016 - 2017) Endringer i barnevernloven (Barnevernreformen): Omhandler forslag til en 
reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som 
oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. I tillegg omhandles kvalitets- og kompetansetiltak 
rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og 
familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.  

NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem. Omhandler rammevilkårene for ordinære fosterhjem. 
Hensikten er at barna og fosterfamiliene får større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede 
tiltak.   

Høringsnotat 2019 – Forslag til ny barnevernlov, Barne- og likestillingsutvalget: Forslag til ny 
barnevernlov ble sendt på høring med høringsfrist august 2019.  

Mål 

 
       
Overordnet 
mål 

Delmål Indikator Siste 
måling 

2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Budsjettmodell barnevern Planlegging Utvikling Implementering Implementert 

 Heldigital innen 
2020 

Andel systemer som er digitalisert 50 50 100 100 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Antall barn med 
hjelpetiltak av 
god kvalitet 

Antall forebyggende hjelpetiltak i 
hjemmet 

222 170 150 150 

 Antall barn 
under omsorg 
blir redusert 

Antall barn under omsorg 94 93 90 85 

 Barn og unge får 
hjelp ved 
mistanke om 
omsorgssvikt 

Barn med undersøkelse 366 182 175 175 

 Barn og unge 
som er utsatt for 
omsorgssvikt får 
hjelp i nettverk 
og nærmiljøet 
når det er mulig  

Antall nettverks-møter  
gjennomført 

75 75 80 100 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap 

Andel ledere i barneverntjenesten 
som deltar i/ gjennomfører leder-
opplæring.   

20,0 % 20,0 % 100,0 % 100,0 % 
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 Gjøre hverandre 
gode med et 
høyt 
arbeidsnærvær  

sykefravær 7,6 % 9,2 % 8,5 % 8,0 % 

 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Handling 1. Nærværsarbeid  

 Ledere har månedlig oversikt og analyse av sykefravær.  

 Oppfølging av ansatte med sykefravær 

 Ledere får opplæring i sykefraværsarbeid 

 Medarbeiderundersøkelser, hvert annet år, 10 faktor  

 Utarbeide HMS/IA handlingsplan, leder har ansvar for å følge opp jevnlig, 
personalmøter/samlinger 

 Medarbeidersamtaler, årlig 

Handling 2. Heltidskultur 

 Fortrinnsvis utlysing av 100% stillinger 

 Følge opp tiltak i prosjekt heltidsvalget 

 Redusere deltid når det er praktisk mulig og ut fra vedtatt prosjekt «heltidsvalget» eks ved å slå 
sammen deltidsstillinger ved vakans. 

 Tilstrebe å tilsette flere menn, dersom de ellers er like godt kvalifiserte, for å få god 
kjønnsbalanse i virksomheten 

Handling 3 Lederutvikling 

 Felles kommunal lederutviklingsprogram starter 2020 

 Deltaking i nasjonal kompetanseheving lederopplæring for barneverntjenesten i 2019 og 2020 

 Intern oppfølging av leder og veiledning/opplæring av stabsfunksjoner   

Handling 4 Internkontroll og kvalitetsforbedring 

 Kostragjennomgang og analyse for å ha løpende oversikt over kvaliteten i barneverntjenesten 

 Adm. årlig Kostra gjennomgang med virksomhetsledere og avdelingsledere 

 Virksomhetene - mndl tjenestestatistikk og analyse  

 Opplæring i forbedringssystemet Compilo, fokus på avvik og forbedring 

 Oppfordre til å melde avvik i Compilo 

 Kompetanseplan revideres årlig.  

 Oppfølging av dokumentdelen av Compilo 

Handling 5 Riktig bruk av ressurser, økonomistyring  

 Opplæring og oppfølging av rapporteringssystemet Framsikt 

 månedlig økonomirapportering og analyse i Framsikt 

 oppfølging av internt utviklet prognoseverktøy 

 vurdering av tjenestenivå månedlig. 
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Handling 6. Medvirkning og barnets beste.  

 Fokus på medvirkning i alle saker for barn, unge og foreldre 

 Nettverksmodellen utvikles og benyttes er det er mulig 

 Dialogprosesser benyttes i alle nemd- og rettsprosesser der det er mulig.  

 Familiesentermodellen evalueres 

 Forebyggende tiltak og hjelp i nærmiljøet der det er mulig 

Handling 7. Forsvarlige barneverntjenester  

 Tidsfrister i saksbehandling overholdes 

 Prosjekt ungdom og rus- forlenges ut prosjektperioden, samarbeid med andre aktører, 
innlemmes gradvis i driften?  

 Tilgjengelige veiledning i akutte saker, hjelpetiltak og fosterforeldre 

 Velfungerende beredskapsordning på døgnbasis.  

 Utrede alternative arbeidstidsordninger etter kl 15.30. 

 Godt utviklet tverrfaglig samarbeid, forebygging og tidlig innsats.  

Handling 8. Digitalisering 

 Mobilt barnevern implementert i løpet av 2018 

 E mail, Outlook, Teams og Forbedringssystemet innført i 2019. 

 Digitalt barnevern, svar UT tjeneste implementeres i løpet av 2019. 

 Dokumenter og Svar Inn samt arkiv implementeres i løpet av 2020. Dette er områder som 
gjenstår før BV er heldigitale. 

Nye tiltak 

Avlasterdommen barnevern 

Barneverntjenesten tilføres midler for å kompensere for økte utgifter som følge av avlasterdommen 
som medfører at oppdragstakere for avlastning må anses som fast ansatte. 

Innsparing 

Innsparing barnevern 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 11 millioner kroner i år 2021 økende til 
23,7 millioner kroner i 2023, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive 
kostnader knyttet til flere innbyggere. En viktig årsak til dette er at kommunen har lagt opp til en økende 
gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom 
utover å dekke demografiutgifter. Ved behandling av de finansielle måltallene i juni 2018 vedtok 
kommunestyret: "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 
tjenesterproduksjon".  

Karmøy kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner 
(kommunegruppe 13). I fordelingen av innsparingstiltakene har rådmannen vurdert kommunens 
ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner. Per 2018 hadde Karmøy om lag 7 prosent 
høyere netto driftsutgifter til barnevern enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 per innbygger, når 
man korrigerer for såkalt beregnet utgiftsbehov (en beregning som tar høyde for at kommunene har ulik 
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alderssammensetning i befolkningen samt enkelte sosioøkonomiske faktorer som påvirker kommunenes 
kostnader). 
 
Det foreslås en innsparing på 0,7 mill. kroner fra 2021, ytterligere 0,4 mill. kroner fra 2022  og ytterligere 
0,3 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en reduksjon på knappe 1,5 prosent sammenlignet med 
forslag til budsjett 2020.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Andel netto driftsutgifter til 
barn som er plassert av 
barnevernet (f.252) 

61,0 % 58,2 % 58,8 % 65,9 % 70,5 % 63,5 % 59,1 % 58,1 % 59,7 % 

Andel netto driftsutgifter til 
barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f.251) 

7,9 % 14,0 % 13,9 % 6,8 % 6,3 % 11,5 % 11,3 % 11,3 % 11,4 % 

Andel netto driftsutgifter til 
saksbehandling (funksjon 
244) 

31,2 % 27,8 % 27,4 % 27,3 % 23,2 % 25,0 % 29,6 % 30,6 % 29,0 % 

Netto driftsutgifter til 
sammen per innbygger 

2 006 2 308 1 870 2 299 2 898 2 466 2 203 2 294 2 305 

Produktivitet          
Andel meldinger med 
behandlingstid innen 7 
dager 

98,6 % 97,6 % 97,1 % 99,5 % 98,8 % 99,3 % 98,7 % 98,8 % 98,8 % 

Andel undersøkelser med 
behandlingstid innen 3 
måneder 

92,0 % 96,0 % 87,0 % 82,0 % 93,0 % 96,0 % 88,0 % 88,0 % 87,0 % 

Barn med undersøkelse eller 
tiltak per årsverk (funksjon 
244) 

20,2 18,9 19,3 19,4 21,5 19,3 18,9 18,7 18,9 

Dekningsgrad          
Andel barn med 
barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år 

3,8 % 4,1 % 4,5 % 3,5 % 4,0 % 3,8 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 

Barn med undersøkelse ift. 
antall innbyggere 0-17 år (B) 

4,5 % 4,2 % 4,2 % 3,8 % 5,7 % 5,7 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 

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

4,3 4,8 5,1 4,3 6,3 4,5 4,8 5,0 5,0 

 
Ressursbruk. Karmøy kommune hadde i 2018 en litt høyere ressursbruk på barnevernet enn 
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13) per innbyggere justert for beregnet utgiftsbehov. 
Tallene kan være 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 har vært litt annerledes enn K13, hvor en høyere andel av 
kostnadene til barnevern i Karmøy har gått til barn som er plassert av barnevernet, mens en lavere 
andel har gått til barn som ikke er plassert av barnevernet. Tallene for 2018 viser at dette bildet nå er 
snudd. Karmøy bruker nå en noe større andel av kostnadene i barnevernet på barn som ikke er plassert 
av barnevernet, enn K13. Dette en utvikling som har gått over flere år.  
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Personaldekning. For 2018 er stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år om lag lik i Karmøy 
kommune som i K13. Karmøy har her hatt en vekst fra 2017 til 2018.  
 
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 18,9 barn per årsverk i Karmøy, noe 
som også er likt sammenlignbare kommuner/K13.  

Barn med undersøkelse eller tiltak. Antall barn med undersøkelse ligger per 2018 noe lavere enn K13, 
mens antall barn med barnevernstiltak ligger noe høyere i Karmøy. Det er andelen barn med tiltak som 
ikke er plassert av barnevernet som særlig slår ut her.  

Karmøy hadde en litt høyere andel undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 måneder enn på 
landsbasis, mens antall meldinger med behandlingstid innen 7 dager falt litt fra 2017 til 2018 og ligger 
nå litt under landsgjennomsnittet. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 71 401 67 587 69 388 69 276 68 953 68 953 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

14 134 11 351 11 351 10 651 10 251 9 951 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 120 124 124 124 124 

Overføringsutgifter 26 254 26 318 26 800 26 800 26 800 26 800 

Sum Driftsutgifter 112 598 105 376 107 663 106 851 106 128 105 828 

Driftsinntekter       
Refusjoner -14 430 -10 971 -11 193 -11 083 -10 763 -10 763 

Sum Driftsinntekter -15 364 -10 971 -11 193 -11 083 -10 763 -10 763 

Sum 97 234 94 405 96 470 95 768 95 365 95 065 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Forvaltning 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 13 246 13 246 13 246 13 246 

Sum Lønns- og prisvekst 573 573 573 573 
Sum Avskrivninger 116 116 116 116 
Sum Pensjonsendringer 240 240 240 240 

Tidsavgrenset bevilgning     
Byutviklingsprosjekt -300 -300 -300 -300 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -300 -300 -300 -300 

Tekniske justeringer 629 629 629 629 

Konsekvensjustert ramme 13 875 13 875 13 875 13 875 

Nye tiltak     
Kompetanseoverføring 1 680 0 0 0 
Sum Nye tiltak 1 680 0 0 0 

Innsparing     
Nytt gebyrregulativ -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 
Sum Innsparing -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

Nye tiltak 430 -1 250 -1 250 -1 250 

Ramme 2020-2023 14 305 12 625 12 625 12 625 
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Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Antall bestillinger fra 
Infoland 

804 850 850 850 850 850  

Gitt midlertidig 
brukstillatelser/ferdigattest 

196 126 130 130 130 130  

Gitte 
igangsettingstillatelser 

192 108 75 75 75 75  

Gitte rammetillatelser 130 104 75 75 75 75  

Politisk godkjente 
planer/planendringer 

17 20 20 20 20 20  

Utstedte matrikkelbrev 398 335 320 320 320 320  

 

Sammendrag budsjett 
 
De største endringer i budsjettet innenfor dette tjenesteområdet er knyttet til gebyrregulativet.  Det har 
blitt foretatt interne tidsstudier som har medført endringer i gebyrstørrelser for byggesak, private planer 
og oppmåling.  Dette er gjort for å sikre at det skal være et visst samsvar mellom saksbehandlingstid 
innenfor en gebyrkategori og størrelsen på gebyret som tas.  Samtidig er dette også en harmonisering av 
gebyrene mellom Karmøy og Haugesund kommune. Med dagens situasjon anslås det at dagens regulativ 
vil gi en selvkostgrad på 70 prosent. Rådmannen tar sikte på at gebyrene på sikt skal gi full selvkost, slik 
at kommunens frie midler kan dekke andre behov i tjenesteproduksjonen. Ettersom det nå foreslås 
endringer i utformingen av gebyrregulativet og det er usikkerhet knyttet til aktivitet, foreslås det å gjøre 
dette trinnvis. I budsjettet for 2020 er det anslått en selvkostgrad på 85 prosent. Når kommunen får 
erfaringstall fra det nye gebyrregulativet, vil gebyrnivået vurderes på nytt. Gebyrregulativet for 2020 er 
ikke direkte sammenlignbart med 2019, men gebyrnivået vil med forslaget øke med rundt 20-25 
prosent.  

Kommunen holder seg innenfor lovpålagte tidsfrister for saksbehandling med god margin. Vi har få 
fristbrudd og generelt kort saksbehandlingstid. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Videreutvikle og 
ansette faglig 
dyktige 
medarbeidere 
med 
kompletterende 
kompetanse 

Brukerundersøkelse 4,6 4,6 4,7 4,8 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Saksbehandling innen byggesak, plansak, kart og oppmåling er krevende oppgaver. Med stadige lov -og 
forskriftsendringer er det viktig å holde seg oppdatert gjennom kurs og annen opplæring. Å ha et høyt 
faglig arbeidsmiljø er sentralt i å rekruttere og beholde medarbeidere. 
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Tidsavgrenset bevilgning 

Byutviklingsprosjekt 

Kommunestyret har de siste årene bevilget ekstra midler til gjennomføring av arbeidet med 
kommunedelplaner/byutviklingsprosjekt for kommunens tre byer. Planarbeidet er nå sluttført, og 
bevilgningene til dette planarbeidet fases ut i 2020. 

I investeringsbudsjettet er det satt av midler til gjennomføring av tiltak knyttet til 
byutviklingsprosjektene. 

Nye tiltak 

Kompetanseoverføring 

Gjeldende rekrutteringsrutiner i kommunen er tradisjonelt praktisert slik at når en stillingsinnehaver sier 
opp sin stilling så lyses stillingen deretter ut. De fleste ansatte har tre måneders oppsigelsestid og det tar 
ofte noe tid med stillingsutlysning og rekrutteringsprosesser. Resultatet blir da ofte at stillingen blir 
stående vakant i opptil flere måneder før ny medarbeider er på plass. I tillegg kreves ofte tid før ny 
medarbeider har kommet inn i stillingens innhold og krav, historikk, forventninger til samhandling og 
gjeldende rutiner med mer. 

Rådmannen ser imidlertid at denne rekrutteringspraksisen vil by på vesentlige utfordring for noen 
stillingskategorier. Eksempelvis kan dette oppstå når sentrale leder- og fagpersoner med lang fartstid i 
kommunen slutter eller går over i pensjonistenes rekker. Disse medarbeiderne har ofte omfattende 
kunnskap knyttet til kommunens historiske organisasjonsutvikling og -kultur samt samhandling mellom 
politisk og administrativt nivå. Vakanser i disse stillingene for kortere eller lengre perioder vil lett kunne 
gi negative konsekvenser for flere av kommunens kjerneoppgaver og roller, både innenfor 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. 

Det er viktig å presisere at dette vil gjelde et fåtall stillinger og omfanget vil også variere fra år til år 
avhengig av hvilke stillinger som blir vakante. Rådmannen ser imidlertid at denne problemstillingen vil 
kunne bli aktuell i relativt nær framtid. Tiltaket er fordelt på tjenesteområde 1 administrasjon (1,12 mill. 
kroner) og tjenesteområde 11 Forvaltning (1,68 mill. kroner). 

Innsparing 

 

Nytt gebyrregulativ 

Kommunen utfører større kutt-tiltak og ser på mulig økt inntjening for å møte de økte behovene 
innenfor helse og omsorg. Et av tiltakene er å gjøre selvkostområdene innen byggesak, plan og 
oppmåling 100 prosent selvkost. 

Det har blitt foretatt interne tidsstudier som har medført endringer i gebyrstørrelser for byggesak, 
private planer og oppmåling.  Dette er gjort for å sikre at det skal være et visst samsvar mellom 
saksbehandlingstid innenfor en gebyrkategori og størrelsen på gebyret som tas.  Samtidig er dette også 
en harmonisering av gebyrene mellom Karmøy og Haugesund kommune. Med dagens situasjon anslås 
det at dagens regulativ vil gi en selvkostgrad på 70 prosent. Rådmannen tar sikte på at gebyrene på sikt 
skal gi full selvkost, slik at kommunens frie midler kan dekke andre behov i tjenesteproduksjonen. 
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Ettersom det nå foreslås endringer i utformingen av gebyrregulativet og det er usikkerhet knyttet til 
aktivitet, foreslås det å gjøre dette trinnvis. I budsjettet for 2020 er det anslått en selvkostgrad på 85 
prosent. Når kommunen får erfaringstall fra det nye gebyrregulativet, vil gebyrnivået vurderes på nytt. 
Gebyrregulativet for 2020 er ikke direkte sammenlignbart med 2019, men det samlede gebyrnivået vil 
med forslaget øke med rundt 20-25 prosent. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Forvaltning              
Oppmålingsmateriell Årsbevilgning   0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 

Sum Forvaltning  0 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 

 
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.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Kart og oppmåling brutto 
driftsutgifter beløp pr innb 
(kr) 

201 217 161 283 229 195 193 220 238 

Netto driftsutgifter til fysisk 
planlegging per innbygger (B) 

212 260 362 458 394 271 374 405 401 

Netto driftsutgifter til kart og 
oppmåling per innbygger (B) 

5 29 111 166 97 78 84 94 101 

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling per 
innbygger (B) 

131 145 232 259 240 181 262 275 270 

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Byggesaksgebyr for oppføring 
av enebolig (kr) 

10 850 11 100 25 760 20 250 21 400 33 701 24 257 14 105 14 064 

Gebyr for opprettelse av 
grunneiendom  (kr) 

29 400 29 400 11 040 25 145 23 150 15 000 23 795 18 243 18 221 

Gebyr for privat forslag til 
reguleringsplan (kr) 

22 800 23 400 270 480 165 578 113 450 75 000 175 614 69 603 69 212 

Snitt saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist 

28 23 26 60 70 29 44 38 37 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

(dager) 

Snitt saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 
(dager) 

8 10 14 20 15 10 23 20 20 

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 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, mot 38 på landsbasis. For byggesaker med 3 ukers frist hadde Karmøy en gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid på 10 dager, mot 20 på landsbasis. 

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. 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 25 859 27 985 31 019 29 339 29 339 29 339 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 863 3 184 2 790 2 790 2 790 2 790 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

632 2 002 2 066 2 066 2 066 2 066 

Overføringsutgifter 266 218 204 204 204 204 
Finansutgifter 1 107 141 257 257 257 257 

Sum Driftsutgifter 29 727 33 530 36 336 34 656 34 656 34 656 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -16 282 -18 859 -20 675 -20 675 -20 675 -20 675 
Refusjoner -1 255 -1 214 -1 139 -1 139 -1 139 -1 139 
Overføringsinntekter -244 -211 -217 -217 -217 -217 

Sum Driftsinntekter -18 634 -20 284 -22 031 -22 031 -22 031 -22 031 

Sum 11 093 13 246 14 305 12 625 12 625 12 625 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Nærmiljø 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 29 440 29 440 29 440 29 440 

Sum Lønns- og prisvekst 824 824 824 824 
Sum Avskrivninger -1 232 -1 232 -1 232 -1 232 
Sum Pensjonsendringer 322 322 322 322 

Tidsavgrenset bevilgning     
Reguleringsplan historiske Avaldsnes -500 -500 -500 -500 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -500 -500 -500 -500 

Andre tekniske justeringer     
Interne overføringer til vinterdrift kommunale 
veger 

-651 -651 -651 -651 

Sum Andre tekniske justeringer -651 -651 -651 -651 

Tekniske justeringer -1 237 -1 237 -1 237 -1 237 

Konsekvensjustert ramme 28 203 28 203 28 203 28 203 

Nye tiltak     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 30 30 30 30 
Ny idrettshall Vormedal 0 10 20 20 
Sum Nye tiltak 30 40 50 50 

Innsparing     
Innsparing kjøp av materialer -11 -11 -11 -11 
Innsparing nærmiljø 0 -100 -200 -400 
Oppfølging av Avaldsnesprosjektet 0,9 hjemmel -825 -481 0 0 
Reduksjon kommuneantikvar -109 -109 -109 -109 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 40 40 40 40 
Sum Innsparing -905 -661 -280 -480 

Nye tiltak -875 -621 -230 -430 

Ramme 2020-2023 27 328 27 582 27 973 27 773 
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Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Antall lekeplasser som 
kommunen har helt eller 
delvis ansvar for 

0 408 408 408 408 408  

 

Sammendrag budsjett 
 
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. 

Kommunen tilrettelegger arealer for til rekreasjon, og forbudet mot bruk av plantevernmidler krever nå 
høyere innsats av personal. Andre oppgaver må nedprioriteres uten at det er mulig å imøtekomme alle 
forventninger om anlegg uten ugress. Det har vært en økning i antall henvendelser fra publikum rundt 
dette, og problemstillingen vil av naturlige årsaker fortsette å øke. Arbeidet med å utvikle arealene til 
områder som krever mindre vedlikehold er startet. På grunn av størrelsen og tidligere utforming krever 
denne prosessen store ressurser og vil derfor ta lang tid. I forbindelse med nyutbygging overtar 
kommunen nye arealer og dette øker utfordringene med drift og vedlikehold av offentlige utearealer. 

Kommunen regner med å starte konserveringen av kongshallruinene på Avaldsnes i slutten av året og 
det er laget en liten utstilling fra denne utgravingen 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 egen reguleringsplan for Avaldsnes. I samarbeid med Haugesund teater vil 
det bli satt opp en mindre forestilling på vikinggården, og denne forstillingen skal videreutvikles de 
kommende år. 

Kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn er blitt behandlet og vedtatt i Kongen i statsråd. En viktig 
oppgave er å bistå/veilede huseierne i restaureringsarbeider og søknader om økonomisk støtte til dette 
arbeidet. Huseierne kan søke om kommunale, fylkeskommunale og andre private ordninger. En av de 
største truslene for fredede trehusmiljøer er brann. Kommunen har egen tverretatlig/faglig 
brannsikringsgruppe. Det foreslås å omprioritere kr 30 000 for å dekke løpende driftskostnader til 
brannsikringstiltak. 

KOSTRA-korrigeringer knyttet til nærmiljø på til sammen 0,7 mill. kroner skyldes at det er gjort en 
gjennomgang av vinterdrift med tanke på å føre utgiftene rett etter KOSTRA-veiledningen. Dette gjelder 
i hovedsak tjenester innenfor samferdsel og nærmiljø. Motposten til flyttingene er innenfor sektor 
samferdsel og utemiljø. 

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: Handlingsdelen konkretiserer hvordan Karmøy 
kommune skal gjennomføre sitt klima - og energiarbeid i perioden 2017 - 2020. 
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Plan for universell utforming ble godkjent i kommunestyret i 2019. Det er en økende forventning at 
barn/elever og andre personer med nedsatt funksjonsevne skal ha god tilgang til å benytte utearealer i 
barnehager, skoler, parker og andre fri - og friluftsområder. 

Bruksplan for kommunale ute- og friarealer og en skjøtselsplan skal ferdigstilles i 2020. Planen legger 
opp til å benytte mindre materialer som krever mindre vedlikehold. Planen vil være et godt 
styringsverktøy for ønsket standard. 

Kommunedelplan for Kulturminner har som målsetting å sikre en god og langsiktig planlegging av den 
kommunale kulturminneforvaltningen. Handlingsprogrammet ble rullert i 2019. Som en del av 
oppfølgingen av kulturminneplanen det foretas nå en gjennomgang av SEFRAK-registreringen fra 1985 
(landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner). Dette arbeidet vil være en del av 
grunnlaget for revidering av gjeldende kulturminneplan. 

Kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn er blitt vedtatt i Kongen i Statsråd. Det blir viktig å følge opp 
disse bestemmelsene gjennom veiledning, informasjonsarbeid og ha en tett dialog med Riksantikvaren 
og fylkeskommunen. Kulturmiljøfredningen skal ikke være til hinder for videreutvikling innenfor 
fredningsområdene, men dette forutsetter god samhandling og samskaping mellom ulike private og 
offentlige aktører. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Gjøre hverandre 
gode 

Gjennomføring av prosjekter i egen 
regi 

40,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsrettede 
tjenester 

Skape en fremtid 
på lag med 
fortiden 

Andel gårdsnummer som er blitt 
oppdatert i Sefrak 

0 % 50 % 100 % 100 % 

  Årlig frafall av verneverdige bygg 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Handlinger knyttet til delmål: "Gjøre hverandre gode" / Gjennomføring av prosjekter i egen regi: 

Tilbakemeldinger i forbindelse med medarbeiderundersøkelse viser at gjennomføring av prosjekter i 
egen regi bidrar sterkt til de ansattes motivasjon. Halvparten av prosjektene skal derfor ikke bare 
planlegges, men også utføres av egne ansatte. Utover dette øker en slik fremgangsmåte fleksibiliteten 
under prosjektets gjennomføring. Tillegg og endringer vil ikke kreve like store midler som ved bruk av 
eksterne oppdragstakere. Egne ansatte som er aktiv involvert i nyetablering av anlegg vil samtidig har en 
bedre kjennskap til infrastrukturen. Eierskapet vil økes og dette fører til fordeler forbundet med senere 
drift og vedlikehold. 

 
Handlinger knyttet til delmål "Skape en framtid på lag med fortiden".  

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. 
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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 kurs og seminarer som bidrar til økt kompetanse hos lokale håndverkere når det gjelder restaurering 
av bygg. 

Kulturmiljøfredning: Kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn er blitt vedtatt i Kongen i Statsråd. Det blir 
viktig å følge opp disse bestemmelsene gjennom veiledning, informasjonsarbeid og ha en tett dialog 
med Riksantikvaren og fylkeskommunen. Kulturmiljøfredningen skal ikke være til hinder for 
videreutvikling innenfor fredningsområdene, men dette forutsetter god samhandling og samskaping 
mellom ulike private og offentlige aktører. 

Tidsavgrenset bevilgning 

 

Reguleringsplan historiske Avaldsnes 

Dette gjelder tidsavgrenset tiltak i 2019-budsjettet. Vedtaket hadde kun effekt i 2019, og faller bort igjen 
fra 2020. Dette gir en reduksjon i rammen for 2020, sammenlignet med vedtatt budsjett 2019: 

Tiltakstekst fra budsjett 2019: 
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. 

Andre tekniske justeringer 

Interne overføringer til vinterdrift kommunale veger 

Denne justeringen er et grep for å sikre rett føring av utgifter i henhold til kontoplanen i Kostra. 
Endringer knyttet til føring av vinterdrift. Utgifter der har tidligere vært ført på litt ulike funksjoner, fordi 
personell som ellers brukes til andre formål enn samferdsel har blitt benyttet for å ivareta vinterdrift. 
Disse utgiftene samles nå på samferdsel, der de hører hjemme.  

Tiltaket er en flytting av budsjettposter og går samlet i null, men gir følgende endringer per 
tjenesteområde: 

Tjenesteområde 6 Livssyn (funksjon kirkegård): -51 000 
Tjenesteområde 12 Nærmiljø: -651 000 
Tjenesteområde 15 Samferdsel: 598 000 
Tjenesteområde 18 Økonomi: 148 000 
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Nye tiltak 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Innsparing 

Innsparing kjøp av materialer 

Besparelse kjøp av materialer 

Innsparing nærmiljø 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på rundt 11 millioner kroner i år 2021 økende til 
23,7 millioner kroner i 2023, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive 
kostnader knyttet til flere innbyggere. En viktig årsak til dette er at kommunen har lagt opp til en økende 
gjeldsgrad de nærmeste årene, samtidig som at antatt vekst i de frie inntektene ikke gir handlingsrom 
utover å dekke demografiutgifter. Ved behandling av de finansielle måltallene i juni 2018 vedtok 
kommunestyret: "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 
tjenesterproduksjon".  

Karmøy kommune har lavere inntekter enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner 
(kommunegruppe 13). I fordelingen av innsparingstiltakene har rådmannen vurdert kommunens 
ressursbruk opp mot andre sammenlignbare kommuner. Per 2018 hadde Karmøy høyere netto 
driftsutgifter til funksjonene som inngår i tjenesteområde nærmiljø enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13 per innbygger. 
 
Det foreslås en innsparing på 0,1 mill. kroner fra 2021, ytterligere 0,1 mill. kroner fra 2022  og ytterligere 
0,2 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med forslag til 
budsjett 2020.  

Oppfølging av Avaldsnesprosjektet 0,9 hjemmel 

Ledig stillingshjemmel på 0,9 stilling som er knyttet til Avaldsnesprosjektet holdes ledig for å bidra til 
økonomisk innsparing inntil videre.  
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Reduksjon kommuneantikvar 

Det er foretatt en justering innen lønnsbudsjett Kultur. Konsekvensene ved dette kuttet er at man ikke 
kan ta inn ekstra ressurser i kortere perioder hvor dette har vært hensiktsmessig i forhold til flyt 
i tjenestetilbudet. 

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket omhandler tjenesteområdene idrett, administrasjon, skole, samferdsel og nærmiljø.  
Totalt overstiger husleieinntektene beregnede driftskostnader, men ikke for alle tjenesteområdene 
isolert sett. 
 
Ferdigstillelse av nye idrettshaller Åkra er januar 2020. Fra det tidspunktet er det tatt hensyn til 
husleieinntekter på 1,5 millioner kroner vedrørende leie av Åkrahallen for Åkrahamn videregående 
skole. Leieinntektene skal dekke kapitalkostnader samt driftskostnader.  Det er lagt inn en fordeling 
mellom skole og idrettsfunksjonene på inntekt og kostnader. Det budsjetteres også med en økning i 
forsikringspremie på det nye bygget grunnet økt areal. 

Det er lagt inn midler til økt drift og renhold av ny idrettshall på Åkra, to fullskala idrettshaller. Det 
budsjetteres i tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og 
serviceavtaler. Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås 
derfor en gradvis opptrapping av utgiftene til vedlikehold.  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Nærmiljø              
Byutvikling 

(planprosjekt) 
2023 0 40 000 3 200 18 500 13 500 4 300 0 0 0 0 0 0 

Historiske Avaldsnes - 
driftsbygning og 

parkering 
2022 0 25 000 0 10 000 12 250 0 0 0 0 0 0 0 

Lysløype 
fastlandskarmøy 

2026 -2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 

Lysløype Kolnes-
Raglamyr 

2024 -1 750 1 750 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 

Lysløype Åkra 2023 -2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 
Park/lekeplass Åkra -  

etappe 2 
2020 -500 1 915 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turveier Almannamyr 2020 -1 325 1 325 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Vea 2020 -1 550 1 550 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Universell utformet sti 
Bukkøy 

2021 0 2 000 0 1 748 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Nærmiljø  -9 125 77 540 9 531 30 248 27 750 6 300 3 500 0 4 000 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 -9 125 77 540 9 531 30 248 27 750 6 300 3 500 0 4 000 0 0 0 

 
Byutvikling (planprosjekt) 
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Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 

Kommunedelplanene for de tre byene er nå godkjent i kommunestyret. Et omfattende planarbeid med 
tilhørende saksbehandling er derved sluttført.  
Kommunedelplanene skal videreføres i detaljerte planer for byomformingsprosjekter og konkrete 
investeringstiltak i elle byene.  
Kommunestyret vil i 2020 få "Kommunal planstrategi 2020-2023" til behandling. 
Dette dokumentet, som er lovpålagt, omhandler forventet og prioritert planleggingsaktivitet for hele 
kommunestyreperioden. Konkrete oppgaver knyttet til utvikling i kommunens byer vil framgå der.  
 
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.  

Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  – behov og konseptutvikling  
Status: Tidligere vedtatt 

Kommunen har inngått avtale med eieren, Opplysningsvesenets fond (OVF), om kjøp av eiendommen. 
Saken er nå hos fylkesmannen vedrørende fradeling og oppmåling av driftsbygningen. Avtalen er således 
utformet at når endelig oppmåling er foretatt, er det fastsatt en kvadratmeterpris som kommunen 
betaler til OVF skulle arealet være større enn først estimert. Kjøp av driftsbygningen forventes realisert i 
løpet av 2019.  

Behov for økt areal knyttet til historiesenteret, lagring for leirskolen, mulig etablering av et regionalt 
kystpilegrimssenter 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. 
Kommunen har startet med utarbeidelse av ny reguleringsplan for området. Denne reguleringsplanen 
må ta hensyn til endret bruk av driftsbygningen, parkeringsforhold, middelalderpark, middelalderruinen 
og annen infrastruktur. Det er behov for utvidet og bedre tilrettelagt parkering nær kirken. 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 både spesialkjøretøy og av- og 
påstigning av buss.  

Parkeringsutfordringene oppe på kirke- og kongshallplatået er i dag, spesielt i høysesongen utfordrende. 
Det gjelder også behovet for universell utforming. Det er et påtrengende behov for å endre 
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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. 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 er anlagt 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. 

Kommunens tidligestimat for arkeologisk utgraving, ombygging og opparbeidelse ligger til grunn for 
prosjektets budsjettramme.  

Lysløype fastlandskarmøy 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
 
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.  
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 

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 

Det planlegges turvei med lys fra Tostemsvegen til Myrdalsvegen på Åkra. Prosjektet samkjøres med 
bygging av omkjøringsveien rundt Åkra.  
Prosjektet kvalifiserer til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen.  

 

Park/lekeplass Åkra -  etappe 2 
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Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt  

Etappe 1 er ferdigstilt. 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. Utescenen ble åpnet i 2019.  

Etappe 2 omfatter opparbeidelse av resterende områder og sluttføres i 2020 i henhold til utarbeidet 
plan. Dette inneholder aktivitetsaraler for brukere i alle aldre. Det tas særlig hensyn til universell 
utforming. I 2019 ble det satt opp en lekeinstallasjon som er rettet mot eldre barn. I 2020 blir det satt 
opp lekeapparater for de minste unger og tilbudet for rekreasjon for voksne utvides. 

Turveier Almannamyr 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering 

Det planlegges turvei med lys på Almannamyr. Gjennomføring er forsinket grunnet usikkerhet rundt 
grunnerverv. 
Prosjektet kvalifiserer 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: Endret periodisering knyttet til årsavhengig budsjettjustering. 

Det planlegges turvei med lys på Vea. Gjennomføring er forsinket grunnet usikkerhet rundt grunnerverv.  
Prosjektet kvalifiserer til spillemidler på inntil 50 % av utgiftsrammen. 

Universell utformet sti Bukkøy 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering 
 
Det er per dags dato en utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne å besøke Bukkøy på grunn 
av dårlig tilrettelagt adkomststi. Det foreligger planer for en sti som vil forbedre situasjonen. I tillegg til 
tidligere planer skal det nå utarbeides en områdeplan for arealet som ligger rundt stien. Derfor må 
arbeidet med stien utsettes i påvente til godkjent plan. På grunn av veldig stor mangfold i interesser 
forventes ferdigstilling av denne planen ikke før 2021, Stien etableres raskest mulig etter det.  
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Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Andel av energikostnader i 
komm. eiendomsforv. brukt 
på bioenergi, konsern 

2,7 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 

Andel av energikostnader i 
komm. eiendomsforv. brukt 
på fjernvarme, konsern 

4,0 % 1,0 % 6,0 % 32,0 % 1,0 % 11,0 % 15,0 % 13,0 % 12,0 % 

Andel av energikostnader i 
komm. eiendomsforv. brukt 
på fossile gasser, konsern 

10,1 % 13,7 % 21,3 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,6 % 0,9 % 1,0 % 

Andel av energikostnader i 
komm. eiendomsforv. brukt 
på fyringsolje og -parafin, 
konsern 

1,0 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 0,4 % 0,0 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % 

Kulturminneforvaltning 
nettodriftsutgifterbeløp pr 
innb (kr) 

174 161 36 0 9 0 13 20 16 

Naturforvaltning og 
friluftsliv 
nettodriftsutgifterbeløp pr 
innb (kr) 

97 80 54 10 92 145 109 121 121 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 365 
kulturminner (B) 

174 161 36 0 9 0 13 20 16 

Netto driftsutgifter til 
naturforvaltning og friluftsliv 
per innbygger (B) 

97 80 54 10 92 145 109 121 121 

Netto driftsutgifter til 
rekreasjon i tettsteder per 
innbygger (B) 

329 395 153 187 273 138 235 247 227 

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Samlet energibruk i komm. 
eiend.forv., konsern, egne 
bygg. kWh 

23 213 24 210 24 711 21 720 31 003 37 056 1 292 924 3 873 396 3 503 216 

Andre nøkkeltall          
Andel fornybar energi av 
samlet energibruk i 
kommunal eiendomsforv., 
egne bygg (B) 

82,7 % 78,9 % 75,5 % 72,6 % 99,5 % 96,7 % 93,3 % 94,9 % 95,0 % 

Samlet energibruk i komm. 
førskolelokaler, egne bygg, 
konsern, per barn i komm. 
barnehage 

1 315 1 289 1 665 1 836 1 879 1 909 0 0 0 

Samlet energibruk i komm. 
skolelokaler, egne bygg, 
konsern, per elev i komm. 
skole 

1 949 2 059 2 617 1 813 2 289 4 967 2 240 2 548 2 541 

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 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 var i 2018 lavere 
enn gjennomsnittet K13. Dette er små funksjoner i Kostra, slik at tallene kan være sårbare for ulik 
praksis for regnskapsføring av utgifter mellom kommunene. 
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Klima og energi. Kostra har enkelte nøkkeltall knyttet til klima og energi. 

I 2018 hadde Karmøy 145 kroner i energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg, mot 113 kroner i 2017, 
noe som reflekterer høyere strømpriser i 2018. Samlet energibruk per til kommunale bygg steg også 
noe. 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. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 17 368 17 931 17 514 17 858 18 339 18 339 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

8 048 5 627 5 094 5 004 4 914 4 714 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 905 2 212 2 282 2 282 2 282 2 282 

Overføringsutgifter 2 593 1 675 1 715 1 718 1 720 1 720 
Finansutgifter 6 391 3 417 2 185 2 185 2 185 2 185 

Sum Driftsutgifter 36 305 30 862 28 790 29 047 29 440 29 240 

Driftsinntekter       
Refusjoner -5 308 -1 422 -1 462 -1 465 -1 467 -1 467 

Sum Driftsinntekter -8 689 -1 422 -1 462 -1 465 -1 467 -1 467 

Sum 27 616 29 440 27 328 27 582 27 973 27 773 

 

Fordeling per tjeneste 
 

Beløp i 1000 kr  
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Bolig 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år -2 392 -2 392 -2 392 -2 392 

Sum Lønns- og prisvekst -405 -405 -405 -405 
Sum Avskrivninger 641 641 641 641 
Sum Pensjonsendringer -219 -219 -219 -219 

Andre tekniske justeringer     
Innlemming tilskudd til etablering og tilpasning 
av bolig 

3 673 3 673 3 673 3 673 

Sum Andre tekniske justeringer 3 673 3 673 3 673 3 673 

Tekniske justeringer 3 690 3 690 3 690 3 690 

Konsekvensjustert ramme 1 298 1 298 1 298 1 298 

Nye tiltak     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 84 84 84 84 
Nye Skudenes bu- og behandling 0 0 0 -720 
Overført ramme fra investering vedlikehold 
boliger 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Utligne kompetansetilskudd 128 128 128 128 
Økning husleie 106 106 106 106 
Sum Nye tiltak 2 318 2 318 2 318 1 598 

Innsparing     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 -115 -115 -115 -115 
Kjøp av Strandgata 6 -100 -100 -100 -100 
Sum Innsparing -215 -215 -215 -215 

Nye tiltak 2 103 2 103 2 103 1 383 

Ramme 2020-2023 3 401 3 401 3 401 2 681 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Utleiegrad kommunale 
boliger 

94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 %  

 

Sammendrag budsjett 
 
Karmøy kommune har 386 kommunale boliger per september 2019, fordelt på; 

 168 trygdeboliger 

 80 omsorgsboliger 

 138 utleieboliger 

Antall utleieboliger er redusert med åtte fra september 2018 grunnet fallende etterspørsel i 
utleiemarkedet. Det skyldes at det er mange private utleieboliger på markedet, samt at noen av 
kommunens utleieboliger er utdaterte eller ikke er hensiktsmessig til dagens brukergruppe, og at de 
således bør byttes ut med mer hensiktsmessige boliger. 

I henhold til plan for heldøgns omsorgstjenester vil Karmøy kommune de neste ti årene oppleve en økt 
etterspørsel etter heldøgns omsorgsboliger. Kommunen planlegger derfor med å opprette 10 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 229 av 331 

heldøgnsomsorgsplasser hvert år de neste ti årene, totalt 100 plasser. Rundt 40 av disse planlegges 
oppført i Skudeneshavn, mens de resterende 60 planlegges oppført på Spanne. 

Kommunens boligportefølje har i følge uavhengige vurderinger et vedlikeholdsetterslep på rundt 120 
mill. kroner, samtidig som det avsettes mindre midler til vedlikehold enn det som er behovet. Det kan på 
sikt bety at boliger står tomme i påvente av midler til oppussing, noe som medfører tapte 
utleieinntekter til Karmøy kommune. Et tiltak kan være å erstatte uegnede boliger med nye boliger som 
krever mindre vedlikehold og er mer hensiktsmessige for dagens brukergrupper, jf. boligsosial 
handlingsplan 2018-2023 (KST 68/18). 

Startlån og tilskudd 
Formålet med startlån er å tilby innbyggere med begrenset økonomisk handlingsrom en kommunal 
lånefinansiering og/eller garanti som gjør at de kommer inn på boligmarkedet 

Per 31.8.19 hadde Karmøy kommune et samlet utlån ift. startlån på 203 mill. kroner, en økning på 32,6 
mill. kroner siden samme periode i fjor. Mislighold av startlånet anses som lavt i kommunen, hvor åtte 
av 373 aktive lån har gått til inkasso. Fem av disse gjelder lån som er opprinnelig innvilget før 2015 (før 
forskriftsendring), mens de tre siste er innvilget etter 2015. Andel lån til inkasso synes å være på nivå 
med landsgjennomsnittet for startlån. Den totale tapsrisikoen er anslått til 4 mill. kroner, tilsvarende 2 
prosent av det samlede utlånet. 

Karmøy kommune vedtok egne retningslinjer for tildeling av startlån, i kommunestyre sak 53/15, og 
hvor det ble foreslått en årlig låneramme på 50 mill. kroner i økonomiplanperioden. For å redusere 
risikoen for at kommunale lån gis til innbyggere som ikke har betalingsevne har kommunen en 
frarådningsplikt i henhold til finansavtaleloven. Det reduserer risikoen for at innbyggere blir stilt i en 
uheldig posisjon, hvor de ikke har evne til å betjene gjelden. I tillegg reduserer det risikoen for at 
kommunen ikke får innbetalt utestående gjeld. 

Karmøy kommune gir også tilskudd til tilrettelegging av boliger. Formålet med tilskuddsordningen er at 
innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal få anledning til å bo hjemme. Det reduserer behovet for 
kommunale omsorgsboliger, og det gir innbyggerne anledning til å bo hjemme med familien. Ordningen 
har vært basert på egne tilskudd fra Husbanken som så er viderefordelt gjennom kommunen. Fra 2020 
er dette lagt om, se omtale i eget tiltak. 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Karmøy kommune vedtok ny boligsosial handlingsplan, sak 68/18, for perioden 2018 til 2023 i 
kommunestyret 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 satt opp delmål for 
kommunens arbeid som samsvarer med Husbanken sine retningslinjer, og det blir utarbeidet en årlig 
aktivitetsplan som konkretiserer tiltakene som skal gjennomføres i løpet av ett år. 

Kommunestyret behandlet i juni 2017 kommunens boligbyggeprogram (sak 61/17). Denne legger 
føringer for kommunens investeringer i utvikling av boligfelter i tiden fremover. I henhold til vedtaket 
skal Karmøy kommune byggemodne følgende boligfelter: 
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 Ferkingstad øst, 2. Etappe 

 Stemmemyr, 3. Etappe 

 Amlandsfeltet, 2. Etappe 

 Kvednane, Fosen 

 Hålandshøgda, siste utbyggingsetappe 

Boligfeltet på Ferkingstad er under utvikling, og i løpet av 2019 ble arbeidene med Burmavegen er 
ferdigstilt, slik at prosjektering av boligfeltet kan fortsette. Stemmemyr forventes å være klar for salg i 
løpet av første kvartal 2020, og Amlandsfeltet er under prosjektering. Fremdriften på boligfeltet som 
planlegges på Kvednane har vært forsinket i forhold til planlagt fremdrift, noe som skyldes avklaringer 
som må gjøres i forhold til de kommunaltekniske anleggene på området, særlig knyttet til vann, avløp og 
renovasjon. På Hålandshøgda i Skudeneshavn holder kommunen på med planlegging av siste 
utbyggingsetappe. 

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 fond for boligfelter. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Utleiegrad kommunale boliger 94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 % 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Utleiegraden har vært nede i under 90 prosent i deler av 2019, tiltak er allerede satt inn for å få 
uteleigraden opp i løpet av 2019. 

 Tett samarbeid mellom teknisk etat og helse- og omsorgsetaten slik at kommunen kan tilby rett 
type kvalitet og korrekt antall boliger. 

 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 forutsetter godt samarbeid mellom etatene. 

 Vurdere salg av uegnede boliger for å redusere driftskostnader 

 Føre opp nye boliger som er mer egnet til dagens brukergruppe. 
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Andre tekniske justeringer 

Innlemming tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 

Tilskudd til bolig skal i utgangspunktet dekke tre typer tilskudd: tilskudd til etablering, tilskudd til 
tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering. Formålet med tilskuddsordningen er at våre 
innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme i egen bolig, noe som gir gode samfunnsøkonomiske 
gevinster ved at man ikke har behov for så mange kommunale omsorgsboliger 

Dette har tidligere vært finansiert gjennom en egen tilskuddsordning fra Husbanken, som kommunen 
har brukt til å tildele slike tilskudd. Karmøy kommune har hatt god uttelling i denne ordningen, og har 
derfor fått tildelt mer midler enn innbyggertallet skulle tilsi. Det øremerkede tilskuddet er tatt bort fra 
2020, og Karmøy får i stedet tilført et ekstra beløp i rammetilskuddet. Dette beløpet er imidlertid ca 1/3 
lavere enn det kommunen fikk uttelling for i den tilskuddsordningen som har vært til og med 2019. 
 
Rådmannens forslag til bevilgning i 2020 er identisk med beløpet kommunen har fått tilført av midler i 
rammetilskuddet. En videreføring av ordningen på samme nivå som tidligere ville krevd at kommunen 
omprioriterte midler fra andre formål, noe rådmannen ikke har funnet rom for. I 2020 vil det derfor bli 
en prioritering av midlene. De med størst behov må prioriteres først. 

Det vil sannsynligvis ikke lenger bli gitt tilskudd til etablering, da rådmannen mener det er viktigere å 
prioritere tilpasning av boliger. Tilskudd til utredning og prosjektering henger sammen med tilskudd til 
tilpasning, så her vil det bli laget rutiner som ivaretar begge deler. 

Nye tiltak 

 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Nye Skudenes bu- og behandling 

Driftskonsekvens av investering 
  

Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene administrasjon, omsorg og bolig. 

Driftskonsekvensen består av teknisk drift og vedlikehold i tillegg til drift av sykehjemsplasser, 
omsorgsboliger og dagsenter. Totalt er helårseffekten beregnet til 25,228 mill. kroner. 
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Det er lagt inn midler til drift og renhold av nye Skudenes bu – og behandling fra 2023. Det budsjetteres i 
tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og serviceavtaler. 
Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås derfor en gradvis 
opptrapping av utgiftene til vedlikehold. Det foresettes utleie av 8 omsorgsenheter med en utleiegrad 
på 94 %. 

Det er videre lagt til grunn drift av 32 langtids sykehjemsplasser, dagsenter og 8 omsorgsboliger for en 
brukergruppe med relativt høyt bistandsbehov. Hvilke brukergrupper som er tenkt for Skudenes bu- og 
behandling kan fremdeles endre seg. Dette vil eventuelt da ha innvirkning på beregnede 
driftskonsekvenser.  

Overført ramme fra investering vedlikehold boliger 

Det er vedtatt at årsbevilgning for oppgradering av kommunale boliger utgår fra 2020. Driftsbudsjettet 
styrkes for å kompensere for utfasingen av prosjektet. Det anses som mer hensiktsmessig å ha midlene i 
driftsbudsjettet enn i investeringsbudsjettet da det er vanskelig i noen tilfeller å skille mellom hva som 
er vedlikehold og hva som er en investering i boligene. 

Utligne kompetansetilskudd 

Det er gjort enkelte omprioriteringer i budsjettet for å dekke inn bortfall av et eget tilskudd fra 
Husbanken som kommunen tidligere har fått på tjenesteområde bolig (kompetansetilskudd). Bortfall av 
tilskudd på 536 000 kroner dekkes delvis inn med en reduksjon på 0,6 årsverk på tjenesteområde bolig (-
408 000 kroner), samt en reduksjon i rammen på tjenesteområde næring (-128 000 kroner). Disse har 
tidligere har vært brukt til å dekke egenandeler på forsikringsskader, men fremover vil slike egenandeler 
dekkes av ordinære vedlikeholdsmidler. 

Økning husleie 

Husleie utover prisvekst skyldes blant annet behov for mer egnende lokaler for dagtilbud til demente og 
utviklingshemmede. 

Innsparing 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Kjøp av Strandgata 6 

Kjøp av Strandgata 6 vil ha positive effekter i driftsbudsjettet. 
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Tiltaket har positive budsjetteffekter på to tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -100 000 kroner (økte leieinntekter). 
  Tjenesteområde 14 Næring: -40 000 kroner (bortfall av leieutgifter for parkeringsplasser). 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekt
er 

Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bolig              
Amlandsfeltet BF 2020 0 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boliger tilpasset 
vanskeligstilte 2018-
2023 (planprosjekt) 

2023 -3 550 27 735 4 850 9 500 8 000 2 885 0 0 0 0 0 0 

Boliger tilpasset 
vanskeligstilte 2024-
2029 (planprosjekt) 

2029 0 20 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Ferkingstad BF 2021 0 4 000 2 044 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kjøp av biler og 

maskiner 
Års-

bevilgning 
  0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 

Nye Skudenes bu- og 
behandling 

2022 -11 706 19 945 3 500 14 200 12 700 0 0 0 0 0 0 0 

Omsorgsboliger for 
videresalg 

2021 -16 000 4 000 16 500 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omsorgsplasser Spanne 
(60 plasser) 

2027 -87 790 145 210 0 0 0 0 0 77 000 80 000 76 000 0 0 

Planleggingsmidler 
omsorgstun, 

langtidsplasser mv. 
fastlandet 

2020 0 50 000 48 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sandbakkene/Solhaugv
egen BF 

2020 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stemmemyr BF - etappe 
3 

2020 0 6 100 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  -119 046 280 990 81 717 27 900 20 700 2 885 0 81 740 84 000 80 000 4 000 4 000 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 -119 046 280 990 81 717 27 900 20 700 2 885 0 81 740 84 000 80 000 4 000 4 000 

 
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 2020.  

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt) 
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Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt prosjekt: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.  

Prosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan for 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.  

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 på Ferkingstad. Utgifter og inntekter 
knyttet til prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.  

Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, delvis på grunn av endring i eierforhold på feltet. 
Noen eksterne grunneiere har solgt seg ut, det påvirker fordelingsnøkkelen som opprinnelig lå til 
grunn. Rekkefølgekravet med å oppgradere Burmaveien er ferdigstilt. Forventet igangsetting 2020. 

Kjøp av biler og maskiner 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Ny investering 
 
Prosjektet inneholder utgifter knyttet til idrett, omsorg og bolig. Beløpet i investeringstabellen er derfor 
splittet på tre tjenesteområder. Totalt avsatt budsjett for perioden er på 3,65 mill. kroner. 

Budsjettmidlene er avsatt til fornying og innkjøp av biler- og maskiner i eiendomsavdelingen. Det er 
planlagt innkjøp av nye biler til renhold og byggdrift. I tillegg planlegges det innkjøp av lift, 
robotvaskemaskiner og desinfiseringsmaskin.  

Nye Skudenes bu- og behandling 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 235 av 331 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Omsorgsplasser (inkl.Spanne) er delt opp i to prosjekt; Nye Skudenes bu- 
og behandling og Omsorgsplasser Spanne (60 plasser) 

Nye Skudenes bu- og behandling består av utgifter knyttet til tjenesteområde bolig og omsorg. Beløpet i 
investeringstabellen er derfor splittet på to tjenesteområdet. Total netto budsjettramme er på 88,067 
mill. kroner. 

Karmøy kommune har som målsetning å etablere 100 nye plasser for heldøgnsomsorg i Karmøy 
kommune innen 2028. De nye plassene for heldøgnsomsorg skal bestå både av institusjonsplasser og 
heldøgns omsorgsboliger. I henhold til vedtak i kommunestyret i desember 2018 skal 40 av de 100 
heldøgnsomsorgsplassene lokaliseres i Skudeneshavn, fordelt på 32 sykehjemsplasser, 8 
heldøgnsomsorgsboliger og et dagsenter for minst 18 personer. 

Prosjektet er igangsatt og det gamle sykehjemmet ble sanert høsten 2019. Karmøy kommune har i 
samme tidsperiode igangsatt og ferdigstilt et skisseprosjekt hvor målet er å føre opp et nytt bygg på 
samme tomt i Skudeneshavn. Prosjektet er enda i planleggingsstadiet men det jobbes for at 
sykehjemmet skal kunne stå ferdig i løpet av 2022.  

Omsorgsboliger for videresalg 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Sak vedrørende bygging av omsorgsboliger for videresalg ble behandlet i kommunestyret i november 
2018, sak 119/18 og det ble enstemmig vedtatt at Karmøy kommune skal inngå avtale om utbygging av 
6 omsorgsboliger for videresalg til borettslag. Boligene prosjekteres, finansieres og bygges av Karmøy 
kommune. Etter ferdigstillelse selges boligene til et borettslag bestående av samtlige andelshavere i 
prosjektet. Gjennomføring av prosjektet forutsetter godkjenning av Husbanken og at det innvilges 
investeringstilskudd for heldøgnsomsorgsboliger til prosjektet. Det forutsettes også at Skatt Vest 
innvilger forhåndstilsagn på momsrefusjon for prosjektet. Det forutsettes videre at andelshavere på 
forhånd aksepterer at prisen pr. boenhet settes til netto kostnad pr. enhet (brutto byggekostnader, 
minus tilskudd fra Husbanken og momsrefusjon, er lik pris). 

Det er avsatt 20 mill. kroner til prosjektet, dette skal inkludere alle kostnader for oppføring av boliger, 
fellesarealer og personalbase inkludert tomtekjøp.  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 i en viss tidsramme. For 
å oppfylle kravene til tilskudd fra Husbanken har kommunen tildelingsplikt i 30 år, dvs. at kommunen må 
sørge for at boligene blir brukt til formålet i denne perioden. Ved eventuell tomgang over lengre tid må 
andre tiltak vurderes som eksempelvis at kommunen leier eller kjøper tilbake leilighetene for å oppfylle 
kravet om tildeling. For å ivareta behovet for bemanning vil Karmøy kommune leie arealer til en 
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personalbase på rundt 50m2. Denne personalbasen vil bemannes etter behov basert på behovet til 
beboerne. Byggekostnadene for personalbase blir fordelt per boenhet og inkluderes i salgspris.  

Det ble i slutten av 2018 opprettet en prosjektgruppe bestående av representanter fra kommunen og 
foreldregruppa. Det er i 2019 arbeidet med konseptvalg for prosjektet. Det er valgt plassering/tomt for 
tiltaket, reguleringsarbeider er igangsatt for valgt tomt og det er utarbeidet skisseutkast for bygget. Det 
ble i forkant av skisseutkast utarbeidet et forenklet estimat og dette skal nå revideres basert på skissene 
som foreligger, samt ny informasjon som er avdekket i prosjektet og for valgt tomt. 

Omsorgsplasser Spanne (60 plasser) 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Omsorgsplasser (inkl.Spanne) er delt opp i to prosjekt; Nye Skudenes bu- 
og behandling og Omsorgsplasser Spanne (60 plasser).  

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. 
 
Det er planlagt for 40 nye plasser ved Nye Skudenes bu- og behandling. Resterende 60 plassene er 
planlagt på Spanne.  
 
Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase og ytterligere avklaringer må på plass før man kan gå videre i 
prosessene.  

Planleggingsmidler omsorgstun, langtidsplasser mv. fastlandet 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Det er avsatt 50 mill. kroner til erverv av areal og planlegging av omsorgstun på Spanne. Dette gjelder 
den planlagte byggingen omtalt i prosjekt Omsorgsplaser Spanne (60 plasser).  

Kommunens forhandlinger med grunneiere og deres advokat for å erverve grunn ved en omforent 
prisfastsetting førte ikke fram. Kommunestyret har derfor vedtatt at ervervspørsmålet skal bringes inn 
for rettslig behandling. Konsekvensen av dette er at prosjektet forsinkes og budsjettmidlene er flyttet til 
2020. 

 

Sandbakkene/Solhaugvegen BF 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.  
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Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg på Sandbakkane/Solhaugvegen. 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 
2020.  

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 på Stemmemyr. Utgifter og inntekter 
knyttet til prosjektet føres mot fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt.  

Stemmemyr forventes å være klar for salg i løpet av første kvartal 2020. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

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

96 128 67 147 151 36 73 97 85 

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

107 89 15 24 37 33 24 23 27 

Beløp per innbygger i startlån 
videretildelt av kommunen 
(B) 

1 009 1 063 1 402 1 748 1 989 2 419 2 088 1 738 1 731 

Dekningsgrad          
Andel søkere som har fått 
avslag på kommunal bolig 

33,0 % 37,0 % 27,0 % 43,0 % 15,0 % 12,0 % 29,0 % 29,0 % 27,0 % 

Kommunalt disponerte 
boliger per 1000 innbyggere 
(B) 

12 12 16 20 23 15 19 21 21 

Kvalitet          
Antall boliger godkjent av 
kommunen for boligtilskudd 
til tilpasning, per 1000 
innbyggere 

0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Antall boliger godkjent av 
kommunen for finansiering 
med startlån, per 1000 
innbyggere 

1,4 1,2 1,3 1,9 1,8 2,4 1,4 1,3 1,4 

Antall nye søknader per 1000 
innbyggere 

3,0 2,0 3,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Andre nøkkeltall          
Antall husstander tilkjent 
statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 

15 13 21 12 18 23 16 16 15 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

innbyggere (B) 

Antall nye søknader per 1000 
innbyggere (B) 

3 2 3 5 10 5 5 5 5 

Antall søknader per 1000 
innbyggere (B) 

4 3 5 8 13 5 7 7 7 

 
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 2018 rett i underkant av 
sammenlignbare kommuner, mens andelen som er godkjent for boligtilskudd til tilpasning ligger per 
2018 på et klart høyere nivå enn K13. 

Beløpmessig tildeles det mindre startlån per innbygger, men mer i boligtilskudd til etablering og 
tilpasning. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 7 855 8 890 8 499 8 499 8 499 8 499 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

11 443 10 091 12 136 12 136 12 136 12 136 

Overføringsutgifter 11 192 5 212 6 343 6 343 6 343 6 343 
Finansutgifter 10 638 7 724 8 365 8 365 8 365 8 365 

Sum Driftsutgifter 41 128 31 917 35 343 35 343 35 343 35 343 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -26 384 -28 394 -29 153 -29 153 -29 153 -29 873 
Refusjoner -2 281 -2 751 -2 789 -2 789 -2 789 -2 789 
Overføringsinntekter -9 151 -3 164 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -40 689 -34 309 -31 942 -31 942 -31 942 -32 662 

Sum 439 -2 392 3 401 3 401 3 401 2 681 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Næring 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 13 197 13 197 13 197 13 197 

Sum Lønns- og prisvekst 120 120 120 120 
Sum Avskrivninger -1 002 -1 002 -1 002 -1 002 
Sum Pensjonsendringer 111 111 111 111 

Tidsavgrenset bevilgning     
KST: Arbeid med jordvernstrategi -100 -100 -100 -100 
KST: Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket 0 0 -98 -98 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -100 -100 -198 -198 

Andre tekniske justeringer     
Innlemming tilskudd landbruk 80 80 80 80 
Interne overføringer til vinterdrift kommunale 
veger 

-44 -44 -44 -44 

Næring renovasjon 258 369 411 454 
Sum Andre tekniske justeringer 294 405 447 490 

Tekniske justeringer -577 -466 -522 -479 

Konsekvensjustert ramme 12 620 12 731 12 675 12 718 

Nye tiltak     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 165 165 165 165 
Sum Nye tiltak 165 165 165 165 

Innsparing     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 -510 -510 -510 -510 
Kjøp av Strandgata 6 -40 -40 -40 -40 
Prisøkning gebyrer -258 -369 -411 -454 
Reduksjon reiseliv -195 -195 -195 -195 
Utligne kompetansetilskudd -128 -128 -128 -128 
Sum Innsparing -1 131 -1 242 -1 284 -1 327 

Nye tiltak -966 -1 077 -1 119 -1 162 

Ramme 2020-2023 11 654 11 654 11 556 11 556 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Behandlet antall 
delingssaker etter 
jordloven 

10 10 10 0 0 0  

Behandlet antall 
konsesjonssøknader 

13 15 15 0 0 0  

Behandlet antall 
søknader om 
produksjonstilskudd 

230 230 230 0 0 0  

 

Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde næring omfatter blant annet kommunens aktivitet knyttet til næringsutvikling, 
herunder reiseliv, eierstyring av kommunalt eide selskap, utvikling av næringsareal, men også 
næringsrenovajon, landbrukskontoret, kommunale skoger og forvaltning, drift og vedlikehold av bygg 
som kommunen leier ut eller ikke nyttiggjør seg av. 
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Investering for å øke inntektsgrunnlaget 

Karmøy kommunens har et inntektsgrunnlag som ligger under gjennomsnittet. I tillegg til at kommunens 
drift må bli stadig mer kostnadseffektiv, må samtidig inntektsgrunnlaget styrkes. Blant annet vil 
potensialet for reiselivet nå nye høyder, som følge av økt cruiseturisme. Dette gir muligheter for 
verdiskapning i en viktig sektor som kan gi økt sysselsetting. 

Kommunen har satt av 21 mill. kroner fra de ekstra høye utbytteinntektene i 2019 fra Haugaland Kraft 
AS for å kunne investere i ny verdiskaping. I tillegg er midler fra Havbruksfondet satt av til 
næringsutviklingsformål. Utbetalingene fra Havbruksfondet er uforutsigbare og vil variere mye, men det 
rådmannens intensjon at disse midlene skal brukes til næringsutvikling. Dette gjør at kommunen har 
tilgjengelige midler til å investere til inntekts ervervelse. Blant annet er det viktig at de kommunale 
reiselivsaktivitetene utvikles til å bli mer økonomisk bærekraftige, og at det private reiselivet må 
stimuleres for økte investeringer og nyskaping. For kommunen betyr dette mer investeringer i 
infrastruktur som er viktige for reiselivet, og som kan tiltrekke seg ytterligere private investeringer. Det 
betyr også mer investeringer i utvikling av formidlingstjenester og reiselivstjenester med kommersiell 
bærekraft. Kommunen vil komme tilbake med egne saker om bruk av disse midlene. 

Næringsutvikling 

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 mrd. kroner, 
sysselsettingseffekt på 3 078 årsverk og skatteresultat på 320 millioner til kommunene i vårt felles bo- 
og arbeidsmarked. 

Omstruktureringen av eierskapet i Haugaland Næringspark AS er ferdig. Karmøy kommune er nå største 
eier i Norges største næringspark, med 45,02 prosent. Øvrige eiere er kommunene Haugesund, Tysvær, 
Vindafjord og Bokn. Det er utarbeidet en offensiv eierstrategi basert på et regionalt samarbeid for 
næringsutvikling for landbaserte næringer og utvikling av næringsareal. Videre er det engasjert et 
profesjonelt styre for å dekke selskapets kompetansebehov. 

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. Tilgang til elektrisk 
kraft vil være kritisk for regionens industrielle vekst, og dialogen med Statnett har bidratt til 
planarbeidet for sikre regionen tilstrekkelig kraft. 

MET-Centeret har tatt initiativ til å etablere «Norwegian Offshore Wind Cluster», og fått en god 
mobilisering av regionens leverandørindustri for å ta en posisjon i havvind-markedet, og 
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utbyggingsfeltet «Utsira Nord». Kommunen har parallelt tatt initiativ til å etablere en mindre 
næringsklynge rundt utviklingen av et nytt patentert bølgekraft-konsept. 

Driften av Haugesund Lufthavn Karmøy er overført til Lufthavndrift AS, som arbeider med et ekspansivt 
ruteprogram tilpasset både næringslivet og utvikling av reiselivet. Karmsund Havn IKS eier 1/3-del av 
Lufthavndrift AS, gjennom selskapet Karmsund Lufthavn Invest AS. 

Planene om ny baneinfrastrukturer i området ved lufthavnen er også kommet nærmere en realisering 
og kan gi grunnlag for ny næring og nye arbeidsplasser i flere bransjer, men særlig reiseliv. Innenfor 
reiseliv har kommunen viktige eierskap i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Opplev Avaldsnes 
AS. Det arbeides for å etablere ulike regionale investeringsfond for å øke kapitaltilgangen i 
reiselivsbransjen og nye sektorer som f.eks. havenergi, bioteknologi, batteriteknologi, m.m. Tilgang på 
riktig arbeidskraft og risikokapital er viktige faktorer for utvikling av vekstbedrifter. 

Karmøy Næringsfond AS ble etablert i 2018 med 6,7 mill. kroner. Det er engasjert en ekstern 
profesjonell forvalter. Litt under 2 mill. kroner er til nå 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 har ikke kommet i gang som forutsatt, men vil arbeides med i 2020. 

Reiseliv 

Innenfor reiseliv har kommunen viktige eierskap i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Opplev 
Avaldsnes AS. 

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. Cruisesesongen er 
hovedsakelig i perioden fra medio mai til og med august, men man ser at det også er en økning av anløp 
utenfor denne perioden. I 2019 har det vært flere visningsturer fra flere cruiserederier og man forventer 
en økning i antall anløp de kommende år. Veksten skaper nye muligheter for reiselivet, men også noen 
utfordringer knyttet til krav til økt tjenestetilbud og økt kapasitet for kommunens attraksjoner i sesong 

Karmøy har en kulturbasert reiselivsnæring. Det arbeides målrettet med å øke besøksattraktivitet og 
tilby godt vertskap for kommunes besøkende. 

Næringsrenovasjon 

Kostra-korringinger under tjenesteområde 14 næring gjelder at næringsrenovasjon etter kontoplanen i 
Kostra skal føres som kommunal næringsvirksomhet (under tjenesteområde næring). Dette har i Karmøy 
tidligere vært ført på funksjonen for avfall (under tjenesteområde VAR). Her ligger også midler til aksjon 
Rusken. 

Gjeldende planer og planstatus 
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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. 

  

 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Utvikle og gi 
fremtidsrettede 
tjenester 

Godt vertskap Besøkstall turistinformasjonen 7687 7800 8000 8500 

  Tilfredshet Gamle Skudeneshavn 87,4 %  88,0 % 90 % 

 Økt besøks-
attraktivitet 

Antall passeringer i Gamle 
Skudeneshavn (april - september) 

99510 93000 100000 100000 

  Antall passeringer ut til Vikinggarde  50000 52000 55000 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Reiseliv 
Kommunenes reiselivsarbeidet er blitt mer kunnskapsbasert med bruk av kartleggingsverktøy, statistikk, 
gjesteundersøkelser og tellinger. 

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 er utviklet og lanseres i 2020. 
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. 

 
Mål næringsarbeid 
Næringsutvikling handler primært om vekst i privat verdiskaping for å skape et økonimisk levekraftig 
samfunn og skatteinngang til på finansiere velferdsmodellen. Av de fire hovedmålene som er definert 
for kommunen er det nærmeste: «God økonomisk styring og riktig prioritering» 

I «Strategisk næringsplan» har kommunen definert følgende mål: 

1. Oppnå årlig vekst i verdiskaping (BNP) i kommunen og på Haugalandet minst tilsvarende som 
Stavanger- og Bergensregionen, og landsgjennomsnittet. 

2. Oppnå årlig vekst i samlede private investeringer i kommunen og på Haugalandet minst 
tilsvarende som i Stavanger- og Bergensregionen, og landet forøvrig. 

3. Oppnå en verdiskapning pr. innbygger minst tilsvarende som i Stavanger- og Bergensregionen, 
og landet forøvrig. 
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Siste måling ble gjort i 2017 og viste at kommunen og regionen for øvrig ligger godt under de to store 
byregionene. Det vil bli gjennomført en ny måling i slutten av 2019. 

Det er definert strategier for 12 ulike områder hvor kommunen kan bidra til å gjøre en forskjell. 

Tidsavgrenset bevilgning 

KST: Arbeid med jordvernstrategi 

Engangsbevilgning i 2019 som faller bort igjen fra 2020. 

KST: Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket 

Tidsbegrenset tilskudd som ble vedtatt i forbindelse med 2019-budsjettet. 
Prosjektstilling frivillig miljøtiltak i landbruket - vannkvaliteten i Haugaland vannområde 

Andre tekniske justeringer 

Innlemming tilskudd landbruk 

Enkelte tidligere øremerkede tilskudd på det landbrukspolitiske området er i statsbudsjettet for 2020 
foreslått innlemmet i kommunens rammetilskudd. 

Muligheten til å søke midler faller da bort, mens kommunen får et ekstra beløp tilført i rammetilskudd. 
Dette er frie midler. Rådmannen har lagt til grunn at budsjettet for næring/landbruk øker tilsvarende det 
kommunen har fått tilført i rammen. Dette utgjør 80 000 kroner. 

Karmøy fikk i 2019 tildelt 30 000 kroner i ordningen "tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket", en 
tilskuddsordning som nå faller bort. 

Interne overføringer til vinterdrift kommunale veger 

Denne justeringen er et grep for å sikre rett føring av utgifter i henhold til kontoplanen i Kostra. 
Endringer knyttet til føring av vinterdrift. Utgifter der har tidligere vært ført på litt ulike funksjoner, fordi 
personell som ellers brukes til andre formål enn samferdsel har blitt benyttet for å ivareta vinterdrift. 
Disse utgiftene samles nå på samferdsel, der de hører hjemme.  

Tiltaket er en flytting av budsjettposter og går samlet i null, men gir følgende endringer per 
tjenesteområde: 

Tjenesteområde 6 Livssyn (funksjon kirkegård): -51 000 
Tjenesteområde 12 Nærmiljø: -651 000 
Tjenesteområde 15 Samferdsel: 598 000 
Tjenesteområde 18 Økonomi: 148 000 

Næring renovasjon 

Teknisk justering mellom tjenesteområde 17 VAR  ig tjenesteområde 14 næring gjelder at 
næringsrenovasjon etter kontoplanen i Kostra skal føres som kommunal næringsvirksomhet (under 
tjenesteområde næring). Dette har i Karmøy tidligere vært ført på funksjonen for avfall (under 
tjenesteområde VAR). Her ligger også midler til aksjon Rusken. 
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Nye tiltak 

 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Innsparing 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Kjøp av Strandgata 6 

Kjøp av Strandgata 6 vil ha positive effekter i driftsbudsjettet. 

Tiltaket har positive budsjetteffekter på to tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 13 Bolig: -100 000 kroner (økte leieinntekter). 
  Tjenesteområde 14 Næring: -40 000 kroner (bortfall av leieutgifter for parkeringsplasser). 

 

Prisøkning gebyrer 

Tiltaket omhandler gebyrøkninger i sektor VAR, herunder også endringer i gebyrer for 
næringsrenovasjon. Tiltaket har derfor virkning både innenfor tjenesteområde 14 næring og 
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tjenesteområde 17 VAR. Samlet oversikt over gebyr og endringer i disse, finnes i gebyrregulativet som er 
lagt ved budsjettet. 

VAR er et selvkostområde. Det er lagt inn økte inntekter i tråd med tidligere vedtak om prisutvikling på 
VAR-området i henhold til vedtatte hovedplaner vann, avløp og renovasjon (avfallsstrategi). I tillegg er 
det foreslått en noe større økning på renovasjonsområdet. 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. 

Reduksjon reiseliv 

Det er foretatt en justering innen lønnsbudsjett Næring. Konsekvensene ved dette kuttet er at man ikke 
kan ta inn ekstra ressurser i kortere perioder hvor dette har vært hensiktsmessig i forhold til flyt 
i tjenestetilbudet. 

Utligne kompetansetilskudd 

Det er gjort enkelte omprioriteringer i budsjettet for å dekke inn bortfall av et eget tilskudd fra 
Husbanken som kommunen tidligere har fått på tjenesteområde bolig (kompetansetilskudd). Bortfall av 
tilskudd på 536 000 kroner dekkes delvis inn med en reduksjon på 0,6 årsverk på tjenesteområde bolig (-
408 000 kroner), samt en reduksjon i rammen på tjenesteområde næring (-128 000 kroner). Disse har 
tidligere har vært brukt til å dekke egenandeler på forsikringsskader, men fremover vil slike egenandeler 
dekkes av ordinære vedlikeholdsmidler. 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Næring              
Beredskapssenter, lege, 

brann og ambulanse 
2024 0 131 060 60 0 33 000 58 000 40 000 0 0 0 0 0 

Brannstasjon Veavågen 2023 0 86 000 5 000 10 000 41 500 29 500 0 0 0 0 0 0 
Husøy IF - klargjøring av 

område 6 
2025 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 

Storamyr IF - etappe 2 2020 0 4 000 2 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stølsmyr - Raglamyr sør 

IF 
2020 0 5 000 3 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Næring  0 232 310 11 748 10 000 74 500 87 500 40 000 6 250 0 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 232 310 11 748 10 000 74 500 87 500 40 000 6 250 0 0 0 0 

 
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutredning (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering, erstatter ny interkommunal legevakt 

Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til  områdene Helse (legevakt), Økonomi 
(ambulansestasjon) og Næring (brannstasjon). Beløpet er i investeringstabellene derfor splittet på 
tre tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 212 mill. kroner. 
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Beredskapssenteret skal inneholde inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), 
brannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS) og ambulansestasjon (Helse Fonna). Disse planlegges å 
samlokaliseres på Raglamyr.  
 
Det er gjennomført en konseptstudie for beredskapssenteret. Dette er ment som et beslutningsgrunnlag 
for de involverte kommunene. Basert på konseptstudien og utarbeidet kostnadskalkyle er det sendt ut 
forslag til avtale til involverte kommuner. Denne avtalen forplikter kommunene å være med videre i 
prosjekteringsfasen og dele kostnadene. Kommunene er gitt frist til mars 2020 for å ta stilling til om de 
ønsker å fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen.  

Brannstasjon Veavågen 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering 

Prosjektet omfatter oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Prosjektet 
omfatter også kjøp av tomt, hvor en opparbeider nødvendig arealer som trengs for å dekke 
brannstasjonen behov. Estimatet for brannstasjonen er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. 
Eventuelle rekkefølgekrav, Inventar og spesial utstyr er ikke medberegnet i estimatet. 

Den nye brannstasjonen på Vea skal erstatte dagens brannstasjoner i Kopervik og Åkrahamn. Disse to 
stasjonene dekker i dag til sammen 20 315 innbyggere, noe som tilser at det vil være et behov for 
kasernering (døgnbemannet) på den nye brannstasjonen. Løsningen med en brannstasjon på Vea vil 
være en realisering av den brannordningen som er fastsatt i selskapsavtalen til Haugaland brann og 
redning, og en av de forutsetningene som selskapet er basert på. 

Prosjektet er kostnadsberegnet til å ha en totalramme på 86 millioner kroner. Dette inkluderer kjøp av 
tomt. Etterbruken av eksisterende brannstasjonene kartlegges i konseptfasen. 

Husøy IF - klargjøring av område 6 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 

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. 

Storamyr IF - etappe 2 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Prosjektet gjelder opparbeidelse av industrifelt for videresalg. Utgifter og inntekter knyttet til prosjektet 
føres mot fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt.  
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Det er igangsatt planlegging av etappe 2.  
Rekkefølgekrav vedrørende vann- og avløpsledning, koordineres med planlagt sykkel- og gangvei i 
Syreveien. Utbygging av etappe 2 forventes igangsatt i slutten av 2020 eller starten av 2021. 

Stølsmyr - Raglamyr sør IF 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.  

Prosjektet gjelder opparbeidelse av industrifelt for videresalg. Utgifter og inntekter knyttet til prosjektet 
føres mot fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt.  

Det knyttes usikkerhet til når kostnadene vil påløpe. Dette er avhengig av etterspørsel av tomteareal. 
Forventet ferdigstillelse er derfor usikker.  Teknisk prosjektering har startet og man forventer 
anleggsstart mot slutten av 2019. 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter pr. 
innbygger til Næringsforv. og 
konsesjonskraft (B) 

223 224 285 26 56 547 57 -73 -73 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 320 kommunal 
næringsvirksomhet (B) 

62 96 -1 -17 -145 -37 -79 -82 -83 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 321 kons.kraft 
kraftrettigh. & annen kraft for 
videresalg (B) 

0 0 0 0 0 0 -31 -194 -222 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 325 tilrettelegging 
og bistand for næringslivet (B) 

112 74 275 38 94 546 114 92 105 

Netto driftsutgifter pr. 
innbyggere 329 
landbruksforvaltning og 
landbruksbasert nær.utv. (B) 

49 54 11 5 107 38 52 112 128 

 
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" 

2015 2016 2017 2018 

Samlet plassering Karmøy 78 90 76 59 

   næringsliv 22 22 25 24 

   arbeidsmarked 271 288 227 225 

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
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   demografi 105 152 142 143 

   kompetanse 166 149 143 67 

   kommuneøkonomi 67 74 70 80 

  

Nøkkeltall landbruk - 
Karmøy 

2014 2015 2016 2017 

Jordbruksareal i drift 
51 

052 
51 

036 
50 

498 
51 

198 

Jordbruksbedrifter 230 229 227 228 

Landbrukseiendommer 1 146 1 137 1 120 1 117 

Produktivt skogareal 
27 

108 
27 

108 
26 

837 
26 

712 

 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 7 827 8 533 8 568 8 568 8 568 8 568 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 801 3 972 5 228 5 339 5 381 5 424 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 668 3 124 3 303 3 303 3 205 3 205 

Overføringsutgifter 2 460 1 957 2 184 2 184 2 184 2 184 
Finansutgifter 1 011 1 002 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 17 767 18 588 19 283 19 394 19 338 19 381 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -3 323 -3 405 -5 606 -5 717 -5 759 -5 802 
Refusjoner -1 644 -1 986 -2 023 -2 023 -2 023 -2 023 

Sum Driftsinntekter -8 375 -5 391 -7 629 -7 740 -7 782 -7 825 

Sum 9 392 13 197 11 654 11 654 11 556 11 556 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Samferdsel 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 33 310 33 310 33 310 33 310 

Sum Lønns- og prisvekst 448 448 448 448 
Sum Avskrivninger -5 604 -5 604 -5 604 -5 604 
Sum Pensjonsendringer 118 118 118 118 
Sum Helårseffekter av vedtak  -50 -50 -50 -50 

Andre tekniske justeringer     
Interne overføringer til vinterdrift kommunale 
veger 

598 598 598 598 

Sum Andre tekniske justeringer 598 598 598 598 

Tekniske justeringer -4 490 -4 490 -4 490 -4 490 

Konsekvensjustert ramme 28 820 28 820 28 820 28 820 

Nye tiltak     
Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 27 27 27 27 
Lagerlokaler Åkrehamn 20 24 27 27 
Ny idrettshall Vormedal 0 15 30 30 
Tilskudd sykkelbyen fra trafikksikkerhetsplanen 75 75 0 0 
Økt ramme samferdsel til gang- og sykkelvei 372 372 372 372 
Økt ramme til kommunale veger 423 423 423 423 
Sum Nye tiltak 917 936 879 879 

Innsparing     
Etablering av gravegebyr -300 -300 -300 -300 
Innsparing kjøp av materialer -12 -12 -12 -12 
Utleie av offentlig areal -30 -30 -30 -30 
Utvidet tjenester for Vann, avløp og renovasjon -100 -100 -100 -100 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 60 60 60 60 
Sum Innsparing -382 -382 -382 -382 

Nye tiltak 535 554 497 497 

Ramme 2020-2023 29 355 29 374 29 317 29 317 
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Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Antall gatelys som blir 
driftet og vedlikeholdt 
av Karmøy kommune 

6 475 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633  

Antall kilometer 
kommunale gater og 
veger 

301 301 301 301 301 301  

Antall kilometer 
kommunale sykkel- og 
gangveger 

38 38 38 38 38 38  

Parkeringsplasser (ved 
skoler) i m3 

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000  

 

Sammendrag budsjett 
 
Karmøy kommune har ansvar for 340 km offentlig veg, mer enn 73 000 m2 parkeringsareal og rundt 6 
600 gatelyspunkter. 

Hovedplan veg ble vedtatt i 2016, og dokumenterte at kommunen har et vedlikeholdsetterslep også på 
samferdselsområdet. Det har ikke vært handlingsrom til å øke bevilgningene til veg til det nivået som er 
nødvendig for å nå ambisjonene i planen. 

Innenfor rammen vil trafikksikkerhet prioriteres, og da med fokus på syklende og gående. Ved alle nye 
prosjekter og vedlikehold er det fokus på universell utforming. Økt vedlikeholdsetterslep medfører blant 
annet risiko for dårligere fremkommelig og større utfordringer med hyppigere oversvømmelser på det 
kommunale vegnettet. 

I motsetning til de fleste andre tjenesteområdene i kommunen er det på samferdsel satt av 0,4 mill. 
kroner til å dekke prisvekst på driftspostene. Samtidig etableres det utleie- og gebyrordninger for 
disponering av og graving på offentlig areal. Dessuten benyttes noen av ressursene til gravearbeider og 
transport for vann, avløp og renovasjon (intern overføring av midler i tilsvarende størrelse på 0,1 mill. 
kroner inkludert). Økt rammeoverføring som følge av at tilskuddet til gang- og sykkelveier innlemmes, 
brukes til å styrke budsjettet på samferdsel med 0,4 mill. kroner. 

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 2020 er det avsatt 23,0 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. 

For å møte utfordringer koblet til fremkommelighet og miljø utarbeides det en sykkelstrategi som skal 
ferdigstilles i løpet av 2020. 
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Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Være i forkant av 
framtidige behov 

Etablere nye sykkel-parkeringer, per 
år 

 150 150 50 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Av hensyn til miljøutfordringer og fremkommelighet er reduksjon av individuell og fossil dreven 
transport ønskelig. Karmøy kommune ønsker å være i forkant av slike endringer og tilstreber derfor 
allerede nå å tilrettelegge for fremtidig større behov for bruk av elmobilitet, kollektivtransport, sykkel og 
lignende. Et utvidet tilbud vil bidra, bevisstgjøre og stimulerte til ytterligere økning i klimavennlig 
transport. 

Sentrale poster 

Kutt i rammen 2021 

Trekk i rammen - knyttet til prosjektlederstilling investering 

Andre tekniske justeringer 

Interne overføringer til vinterdrift kommunale veger 

Denne justeringen er et grep for å sikre rett føring av utgifter i henhold til kontoplanen i Kostra. 
Endringer knyttet til føring av vinterdrift. Utgifter der har tidligere vært ført på litt ulike funksjoner, fordi 
personell som ellers brukes til andre formål enn samferdsel har blitt benyttet for å ivareta vinterdrift. 
Disse utgiftene samles nå på samferdsel, der de hører hjemme.  

Tiltaket er en flytting av budsjettposter og går samlet i null, men gir følgende endringer per 
tjenesteområde: 

Tjenesteområde 6 Livssyn (funksjon kirkegård): -51 000 
Tjenesteområde 12 Nærmiljø: -651 000 
Tjenesteområde 15 Samferdsel: 598 000 
Tjenesteområde 18 Økonomi: 148 000 

Nye tiltak 

Driftskonsekvenser ved kjøp av Hovedgaten 52 

Kommunestyret vedtok i juli 2019 å kjøpe eiendommen Hovedgata 52 i Kopervik. 

Det legges til grunn husleieinntekter fra eiendommen, samt noe ekstra utgifter knyttet til 
eiendomsforvaltning og drift av eiendommen inklusive utearealene, parkeringsplasser mv. . 

Tiltaket har konsekvenser på flere tjenesteområder: 
  Tjenesteområde 1 Administrasjon: 15 000 kr 
  Tjenesteområde 12 Nærmiljø: 30 000 kr 
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  Tjenesteområde 13 Bolig: -31 000 kr 
  Tjenesteområde 14 Næring: -345 000 kr 
  Tjenesteområde 15 Samferdsel: +27 000 kr 

I sum er driftskonsekvensene er netto merinntekt på 304 000 kroner per år. 
Dette inkluderer ikke kapitalkostnader. 

Lagerlokaler Åkrehamn 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket er fordelt på tjenesteområdene Samferdsel og Administrasjon. 
Helårseffekt fra 2022 er beregnet til 30 000 kroner.  
 
Nye kontor- og lagerlokaler erstatter de gamle lokalene som ble revet grunnet mugg. Beregnet 
driftskonsekvens er derfor forventet økning i driftsutgifter sammenliknet med driftsutgiftene til det 
gamle bygget.  

Tilskudd sykkelbyen fra trafikksikkerhetsplanen 

Vedtatt trafikksikkerhetsplan avsetter midler for Karmøy kommune sin deltakelse i sykkelbyavtalen. 
Disse er regnskapsteknisk sett ikke investeringsmidler, men driftsmidler. Tiltaket tar høyde for dette og 
styrker driftsbudsjettet med midler som flyttes fra investeringsbudsjettet.  

Økt ramme samferdsel til gang- og sykkelvei 

Et tidligere øremerket tilskudd til gang- og sykkelveier innlemmes i rammetilskuddet til kommunen. Det 
betyr at denne tilskuddsordningen faller bort, og kommunene er kompensert med et beløp i 
rammetilskuddet til kommunen. Rådmannen bruke dette beløpet, på knappe 0,4 mill. kroner til å styrke 
samferdselsbudsjettet. Dette er en ordning kommunen ikke i utgangspunktet har budsjettert med 
tilskudd fra, slik at dette vil være en styrking av driftsrammen på tjenesteområde samferdsel. 

Økt ramme til kommunale veger 

I et stramt budsjettopplegg er virksomhetene i utgangspunktet blitt kompensert for lønnsvekst, og 
prisøkning på kjøp av tjenester, men ikke for generell prisvekst på driftspostene, Det er gjort et unntak 
for tjenesteområde samferdsel, hvor det er lagt inn 0,4 mill. kroner i styrking av driftspostene. 

Innsparing 

Etablering av gravegebyr 

Før graving i offentlig veg eller annen offentlig areal skal det søkes om tillatelse. I forbindelse med 
oppfølging både i forkant, under og etter slike tiltak bruker kommunen ressurser. For å kompensere 
disse etableres det en gebyrordning slik det ha blitt gjort i andre kommuner. 

Innsparing kjøp av materialer 

Besparelse kjøp av materialer 

Utleie av offentlig areal 

Karmøy kommune leier ut arealer til både kommersiell og ikke kommersiell bruk. Det etableres et 
utleiereglement som gir bedre retningslinjer for søknader, bruk og følger av bruken. Kommersielle 
brukere av offentlig arealer betaler ikke fra før av ikke for leie av offentlige arealer til virksomheten 
deres. 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 

Side 254 av 331 

 

Utvidet tjenester for Vann, avløp og renovasjon 

Ved behov for bygningsmessige og gravearbeider for sektor vann, avløp og renovasjon vil det i noe økt 
grad benyttes interne tjenester fra eiendom, samferdsel og utemiljø i teknisk. Dette vil bety noe 
redusert kapasitet på drift- og vedlikeholdsarbeider i sistnevnte sektorer. 

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 

Driftskonsekvens av investering 

Tiltaket omhandler tjenesteområdene idrett, administrasjon, skole, samferdsel og nærmiljø.  
Totalt overstiger husleieinntektene beregnede driftskostnader, men ikke for alle tjenesteområdene 
isolert sett. 
 
Ferdigstillelse av nye idrettshaller Åkra er januar 2020. Fra det tidspunktet er det tatt hensyn til 
husleieinntekter på 1,5 millioner kroner vedrørende leie av Åkrahallen for Åkrahamn videregående 
skole. Leieinntektene skal dekke kapitalkostnader samt driftskostnader.  Det er lagt inn en fordeling 
mellom skole og idrettsfunksjonene på inntekt og kostnader. Det budsjetteres også med en økning i 
forsikringspremie på det nye bygget grunnet økt areal. 

Det er lagt inn midler til økt drift og renhold av ny idrettshall på Åkra, to fullskala idrettshaller. Det 
budsjetteres i tråd med vedtatt økonomiplan med utgifter til renhold, vedlikehold, energi og 
serviceavtaler. Vedlikeholdsbehovet vil øke suksessivt, de første årene vil det være lavest. Det foreslås 
derfor en gradvis opptrapping av utgiftene til vedlikehold.  

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investerings-
prosjekter 

Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Samferdsel              
Gang og sykkelvei - 
Eidsbakkane-Stølen 

2020 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 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 

Infrastruktur/utvikling 
Kolnes 

2023 0 80 000 0 4 000 45 000 30 000 0 0 0 0 0 0 

Lagerlokaler 
Åkrehamn 

2020 0 1 519 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ny sopebil 2020 0 4 250 4 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nyanlegg vei og 

gatelys 
Års-

bevilgning 
  1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overdragelse av 
anlegg fra andre 

Års-
bevilgning 

  2 543 2 390 1 824 1 620 1 060 1 060 894 894 383 383 

Parkeringshus 
Kopervik - 

rehabilitering 
2024 0 4 800 0 0 0 0 4 800 0 0 0 0 0 

Tostemveg 2021 0 4 500 2 710 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trafikksikkerhetsplan 

2018-2021 
(planprosjekt) 

2021 0 29 671 15 509 4 907 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Trafikksikkerhetsplan 
2026-2029 

(planprosjekt) 
2029 0 20 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

Vedlikeholdsmaskiner Års-
bevilgning 

  3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 000 4 000 5 000 

Sum Samferdsel  -17 403 196 740 35 068 20 797 55 324 40 120 14 360 9 560 14 394 14 894 9 383 10 383 

              

Sum 
investeringsprosjekte

r 
 -17 403 196 740 35 068 20 797 55 324 40 120 14 360 9 560 14 394 14 894 9 383 10 383 

 
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 2020.  

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 2019 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. 

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: Budsjettrammen er økt med 30 mill.kroner og periodisering av budsjett er 
forskjøvet to år ut i tid.  

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 Eikjeveg vil være et avgjørende element. Denne vegen vil måtte etableres både i 
Karmøy og Haugesund kommune og planbehandling må således skje begge steder.  Reguleringsplan for 
Ny Eikjeveg er nå vedtatt i både Haugesund bystyre og Karmøy kommunestyre.  
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Reguleringsplan for Ny Eikjeveg må videreføres i en mer detaljert byggeplan før utbygging 
gjennomføres. Dette arbeidet vil trolig startes i 2020. Kommunen har også nylig utformet et 
konkurransegrunnlag for å få utarbeidet reguleringsplan for en sentral del av det aktuelle området. 
Formålet med dette er å få en mer detaljert vurdering av utbyggingsmuligheter med påfølgende 
økonomiske vurderinger.  

I tillegg til nye veiutbygginger 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. 

Årsaken til den økte budsjettrammen er at det basert på ny informasjon om det vil bli vanskeligere å 
etablere samarbeidsløsninger med private om finansiering av veien enn tidligere lagt til grunn.  

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.  

Lagerlokaler Åkrehamn 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere bevilget 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

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. 

I kontor- og lagerlokalene på Åkrahamn ble det funnet muggsopp, og det er satt opp brakker som en 
midlertidig løsning. Lokalene benyttes blant annet som kontor, oppmøtested og pauserom for ansatte. 
Nytt bygg er derfor tenkt å inneholde oppholdsrom, garderober, sanitæranlegg og kontorplass. Det ble 
inngått kontrakt med entreprenør august 2019 for oppføring av nybygget i form av en totalentreprise. 
Bygningsarbeidene er igangsatt høsten 2019 med mål om ferdigstillelse i april 2020.  

Ny sopebil 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - gjennomføring 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Prosjektet ble opprettet i 2019 ved at det ble flyttet budsjettmidler fra P068 Vedlikeholdsmaskiner.  
Sopebilen ble bestilt tidlig 2019. Oppdatert levingsinformasjon tilsier at bilen ikke vil bli levert før i 
2020.  
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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.  

Overdragelse av anlegg fra andre 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status: Tidligere vedtatt 
 
Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel av justeringsbeløpet. 
Budsjetterte inntekter er knyttet til kjente og inngåtte avtaler. Beløpene vil derfor kunne endre seg årlig 
ved inngåelse av nye avtaler. 

Justeringsmodellen medfører at det er privat utbygger som er byggherre for infrastruktur. Kommunen 
vil vederlagsfritt overta infrastrukturen ved ferdigstillelse. En privat utbygger vil ikke ha rett på 
momskompensasjon ved bygging av infrastruktur som skal overtas av kommunen, og normalt vil en 
privat utbygger i en slik situasjon heller ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift.  

I forbindelse med at infrastrukturen overføres til kommunen, finner det juridisk sted en endring av 
bruken av infrastrukturen. Når en slik endring finner sted, utløses samtidig en rett til å foreta justering 
av merverdiavgift etter lov om merverdiavgift § 9-3, 2. ledd. Kommunen vil kunne oppnå fradrag for 
inngående merverdiavgift eller momskompensasjon gjennom justeringsretten. For fast eiendom vil 
justeringsperioden være ti år etter fullføringen, jfr. lov om merverdiavgift § 9- 4, 2. ledd, og forskrift om 
kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. § 6, 2. ledd. Årlig justeringsbeløp 
vil være en tidel av inngående merverdiavgift eller momskompensasjonen knyttet til investeringen, jfr. 
lov om merverdiavgift § 9-5, 1. ledd, og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og 
fylkeskommuner § 6, 3. ledd. 
 
Kommunen tilbyr basert på dette en avtale med utbyggeren at 75 % av årlig justeringsbeløp 
tilbakebetales til utbygger. Resterende 25 % beholdes av kommunen.  

Parkeringshus Kopervik - rehabilitering 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere bevilget 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 0,8 mill. kroner som er beregnet prisvekst. 
 
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  4 mill. kroner å gjennomføre nødvendige 
utbedringer på parkeringshuset. Parkeringshusets tilstand tilsier at det er knyttet usikkerhet at 
parkeringshuset kan holdes åpent til 2024.  
 
Budsjettrammen er økt med 0,8 mill. kroner knyttet til prisvekst da estimatet på 4 mill. kroner ble 
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utarbeidet i 2015. Prosjektet må kartlegges ytterligere når det nærmer seg gjennomføring. 
Budsjettrammen er derfor enda og anse som svært usikker.  

Tostemveg 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - prosjektering 
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. Det forventes godkjenning av reguleringsplan i starten av 2020 og oppstart av 
byggefasen høsten 2020. Prosjektet påregnes ferdigstilt i 2021. 

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.  
 
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 
 
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: Videreført til 2029 

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. Økt beløp for 2029 er en følge av forventet behov for å erstatte den kommunale sopebilen. 
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Kostra-analyse 

 
 Karmø

y 2017 
Karmø
y 2018 

Haugesun
d 

Ålesun
d 

Larvik Arenda
l 

Kostragrupp
e 13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet          
Netto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate 

111 882 109 049 90 239 165 176 193 44
6 

124 979 195 994 151 69
4 

139 94
7 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 
til Samferdsel (B) 

807 795 497 710 1 245 550 915 980 1 043 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 
330 
samferdselsbedrifter/transporttilta
k (B) 

2 9 0 -33 1 -117 -111 -145 -113 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 
332 kommunale vei er (B) 

805 786 497 743 1 244 667 1 026 1 126 1 156 

Produktivitet          
Brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

98 378 79 003 64 088 95 324 147 89
8 

128 774 130 649 106 46
2 

95 774 

Brutto driftsutgifter i kr til 
gatebelysn. pr. lyspunkt , 
kommunal vei og gate (B) 

1 081 859 727 478 586 517 708 816 805 

Netto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

94 102 86 559 62 068 106 088 154 41
3 

86 732 138 448 110 52
8 

102 89
6 

Dekningsgrad          
Andel km tilrettelagt for syklende i 
prosent av alle kommunale veier 
(prosent) 

8,9 % 8,6 % 28,8 % 36,1 % 10,9 % 15,1 % 22,8 % 15,4 % 15,5 % 

Andel kommunale veier og gater 
med belysning i prosent av alle 
kommunale veier (prosent) 

98,0 % 98,4 % 82,9 % 100,0 % 76,6 % 100,0 % 82,2 % 61,1 % 59,7 % 

Antall kilometer kommunal vei og 
gate per 1000 innbygger (B) 

7,20 7,21 5,50 4,50 6,43 5,34 5,23 7,42 8,26 

Antall parkeringsplasser skiltet for 
forflytningshemmede pr. 10 000 
innb (B) 

10 11 11 11 7 15 11 16 16 

Antall utstedte 
parkeringstillatelser for 
forflytningshemmede pr. 10 000 
innb (B) 

114 114 118 203 45 130 117 110 116 

 
Ressursbruk. Karmøy hadde i 2018 lavere utgifter på samferdsel enn sammenlignbare kommuner (K13), 
Dette skyldes delvis at en del andre kommuner har inntekter fra samferdselsbedrifter (for eksempel 
havnevesen), men også at Karmøy bruker mindre på kommunale veier. Dette er særlig synlig når man 
ser pår utgifter per km kommunal vei, ettersom Karmøy har mer vei per innbygger.  

Når man tar bort avskrivninger og ser på brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate, lå Karmøy i 
2018 40 prosent lavere enn K13, og 26 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. 

Utgiftene til gatebelysning var imidlertid noe høyere i Karmøy målt per lyspunkt 

Andre indikatorer: 
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 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 på nivå med K13, men lavere enn 
landsgjennomsnittet.  

 Andel km tilrettelagt for syklende er lavere i Karmøy enn K13 og på landsbasis. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 14 383 15 438 16 819 16 819 16 819 16 819 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

13 227 11 903 12 571 12 990 13 008 13 008 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 0 75 75 0 0 

Overføringsutgifter 2 412 2 799 3 057 2 662 2 667 2 667 
Finansutgifter 6 837 7 375 1 771 1 771 1 771 1 771 

Sum Driftsutgifter 36 858 37 515 34 293 34 317 34 265 34 265 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -452 -945 -1 406 -1 406 -1 406 -1 406 
Refusjoner -2 870 -3 256 -3 528 -3 533 -3 538 -3 538 
Overføringsinntekter 0 -4 -4 -4 -4 -4 

Sum Driftsinntekter -3 322 -4 205 -4 938 -4 943 -4 948 -4 948 

Sum 33 536 33 310 29 355 29 374 29 317 29 317 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Brann og ulykkesvern 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år 42 626 42 626 42 626 42 626 

Sum Lønns- og prisvekst 1 283 1 283 1 283 1 283 
Sum Avskrivninger -93 -93 -93 -93 
Sum Pensjonsendringer -1 016 -1 016 -1 016 -1 016 

Tekniske justeringer 174 174 174 174 

Konsekvensjustert ramme 42 800 42 800 42 800 42 800 

Nye tiltak     
Brann - økt tilskudd Haugaland Brann og 
redning iks 

4 943 4 458 3 978 3 503 

Feiing - redusert bruk av selvkostfond 250 250 250 250 
Feiing - økt tilskudd Haugaland Brann og 
redning iks 

275 275 275 275 

Sum Nye tiltak 5 468 4 983 4 503 4 028 
Innsparing     
Feiing - økt inntekt gebyrinntekt -152 -152 -152 -152 
Sum Innsparing -152 -152 -152 -152 

Nye tiltak 5 316 4 831 4 351 3 876 

Ramme 2020-2023 48 116 47 631 47 151 46 676 

 

Sammendrag budsjett 
 
Haugaland brann og redning IKS (HBR) har vært i drift siden 1. juli 2018. Ved etablering av selskapet har 
det vært en del ekstra kostnader knyttet til å etablere et selskap med egen administrasjon med videre. 
Samtidig vil rådmannen påpeke at Karmøy kommune har høye kostnader til brann- og ulykkesvern 
sammenlignet med kommuner på vår 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 kostnadene kommunene har hatt 
knyttet til å organisere dette som IKS. Det bør være et mål å få kostnadene ned på et nivå som er mer på 
linje med andre større kommuner og brannvesen. Dette særlig i lys av den økonomiske situasjonen 
kommunen står overfor, med betydelige innsparingstiltak både i 2020 og videre i økonomiplanen. 

Rådmannen har i budsjettet for 2020 lagt inn midler tilsvarende styrets forslag til representantskapet. 
Videre i perioden forutsettes det et nedtrekk i overføringene til HBR på 1 prosent per år. 

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. Denne situasjonen står uavklart. 
Oppsigelsestiden for Haugesund er frem til 1.7.2020. Av forsiktighetshensyn er det i budsjettet ikke lagt 
til grunn bidrag fra Haugesund kommune til selskapet i 2020. Dette kan eventuelt bidra til å redusere 
Karmøy kommunes kostnader i 2020. 

 I budsjettet er det foreslått en økning av feiegebyrene på om lag 8,1 prosent. Dette er på bakgrunn av 
forslag til budsjett 2020 i Haugaland brann og redning. Rådmannen legger til grunn at HBR tilstreber å 
holde kostnadene lave på dette området, slik at feiegebyrene over tid kan nærme seg nivået i andre 
sammenlignbare kommuner. 
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Investeringer i brannstasjoner som Karmøy kommune skal leie ut til HBR ligger i Kostra under 
tjenesteområde 14 hvor kommunale utleiebygg inngår. 

Nye tiltak 

Brann - økt tilskudd Haugaland Brann og redning iks 

Økt tilskudd til HBR IKS 

Feiing - redusert bruk av selvkostfond 

I 2019 var det usikkerhet rundt hvordan kostnadene til feiing ville slå ut på grunn av etableringen av 
Haugaland Brann og redning IKS. I stedet for å øke feiegebyrene, la man i stedet opp til å dekke antatte 
merkostnader gjennom bruk av selvkostfond feiing. I 2020 legges det opp til å øke feiegebyrene, og det 
legges ikke opp til bruk av selvkostfondet. Dette gir en lavere inntektsføring på 250 000 kroner 
sammenlignet med budsjett 2019. 

Feiing - økt tilskudd Haugaland Brann og redning iks 

Økt tilskudd til HBR IKS 

Innsparing 

Feiing - økt inntekt gebyrinntekt 

endring gebyrinntekter 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig 
år 

Ørem. 
fin. 

 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Brann og ulykkesvern              
Skudeneshavn 
brannstasjon - 

ombygging/tilbygg 
2020 0 8 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Brann og 
ulykkesvern 

 0 8 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 8 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %) 
Status: Ny investering 
 
Etter at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonene i Karmøy 2017 ble det gitt pålegg om å 
gjennomføre midlertidige og permanente tiltak for å redusere kjemisk helsefare knyttet til brannrøyk og 
sot. Dette innebærer blant annet å etablere garderober med ren og skitten sone, samt etablering av 
ventilasjon i vognhall.  
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Brannstasjonen i Skudesneshavn er den eneste av dagens stasjoner som skal bestå videre etter at nye 
stasjoner på Raglamyr og Vea blir etablert. Bygget er i en såpass dårlig befatning at det er vanskelig å 
etablere tilfredsstillende garderobeforhold i eksisterende bygningsmasse. Det er derfor vurdert som 
mest hensiktsmessig å rive den eldste delen av bygget og føre denne opp på ny.  

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudenes 
brannstasjon slik at brannstasjonen vil få garderobeforhold, inneklima og nødvendige fasiliteter 
som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene.  
 
Investeringen var i utgangspunktet tenkt å dekkes innenfor prosjektet Mindre oppgraderinger av bygg 
og anlegg. Med bakgrunn i at prosjektets innhold og omfang ble det vurdert hensiktsmessig å opprette 
et nytt prosjekt. Dette frigir også midler i 2020 til andre nødvendige oppgraderinger av bygg og anlegg i 
kommunen.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Antall utrykninger: sum 
utrykninger til branner og 
andre utrykninger pr. 1000 
innbyggere 

10,6 12,2 27,7 18,9 19,5 18,0 19,3 18,2 17,7 

Netto driftsutgifter til 
funksjon 338 og 339 pr. 
innbygger, konsern  (kr) 

859 1 039 1 045 1 029 806 964 806 849 889 

Netto driftsutgifter til 
funksjon 338 pr. innbygger 
(B) 

74 92 109 -13 29 58 62 69 71 

Netto driftsutgifter til 
funksjon 339 pr. innbygger 
(B) 

784 948 936 1 042 777 906 743 780 818 

Dekningsgrad          
Andel A-objekter som har 
fått tilsyn (B) 

71,9 % 44,0 % 21,9 % 39,1 % 52,9 % 24,0 % 42,1 % 34,6 % 41,9 % 

Andel piper feiet 37,1 % 34,2 % 20,6 % 37,2 % 31,3 % 42,6 % 26,3 % 26,3 % 27,8 % 

Årsverk av feier pr. 1000 
innbyggere funksjon 338 

0,14 0,17 0,11 0,19 0,13 0,14   0,13 0,14 

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

492 492 332 394 330 244 392 468 468 

 
Ressursbruk. I 2018 hadde Karmøy 29 prosent høyere utgifter til brann og ulykkesvern per innbygger 
enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13). Dette var en økning sammenlignet med 2017. 

Feiing. Årsgebyr for feiing og tilsyn er høyere i Karmøy enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere 
enn i K13. 

Karmøy ligger noe høyere på andel A-objekter som har fått tilsyn i 2018, men lavere enn i 2017. (A-
objekter er bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn 
alminnelig fare for tap av menneskeliv). 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 35 718 1 007 26 26 26 26 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

4 886 256 256 256 256 256 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 438 47 380 54 021 53 536 53 056 52 581 

Overføringsutgifter 819 64 65 65 65 65 
Finansutgifter 3 729 93 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 49 590 48 800 54 368 53 883 53 403 52 928 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -5 751 -5 860 -6 187 -6 187 -6 187 -6 187 
Refusjoner -1 111 -64 -65 -65 -65 -65 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -188 -250 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -7 050 -6 174 -6 252 -6 252 -6 252 -6 252 

Sum 42 540 42 626 48 116 47 631 47 151 46 676 
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VAR 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år -25 031 -25 031 -25 031 -25 031 

Sum Lønns- og prisvekst -2 882 -2 882 -2 882 -2 882 
Sum Avskrivninger 2 909 2 909 2 909 2 909 
Sum Pensjonsendringer -717 -1 123 -1 471 -1 471 
Sum Helårseffekter av vedtak  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Andre tekniske justeringer     
Næring renovasjon -258 -369 -411 -454 
Sum Andre tekniske justeringer -258 -369 -411 -454 

Tekniske justeringer -1 948 -2 465 -2 855 -2 898 

Konsekvensjustert ramme -26 979 -27 496 -27 886 -27 929 

Nye tiltak     
Endring bruk/avsetning selvkostfond 8 534 426 2 643 5 440 
Endring kostnader i økonomiplanperioden 557 -769 -116 184 
Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 0 1 600 2 800 2 800 
Hovedplan vann (planprosjekt) 5 493 5 453 5 832 6 131 
Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 1 200 1 600 1 600 1 600 
Nye avfallsdunker 0 5 095 -1 209 -1 209 
Prisøkning gebyrer -9 953 -22 465 -35 880 -50 281 
Volumendring i gebyr -4 542 -3 988 -3 244 -3 244 
Sum Nye tiltak 1 289 -13 048 -27 574 -38 579 

Nye tiltak 1 289 -13 048 -27 574 -38 579 

Ramme 2020-2023 -25 690 -40 544 -55 460 -66 508 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2018 
Anslag 
2019 

Planlagt 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Beskrivelse 

Kapitalkostnader, 
rentesats Swap-rente 
uten påslag 

1,89 2,11 1,63 1,56 1,52 1,49  

Kubikk salg vann til 
Tysvær kommune 

393 758 383 138 391 304 389 000 389 000 389 000  

 

Sammendrag budsjett 
 
Ny hovedplan drikkevann og revisjon av hovedplan avløp i 2020. 

Det er få ting som er viktigere for innbyggerne enn tilgang til rent vann. Ny hovedplan drikkevann og 
revidert hovedplan avløp ferdigstilles våren 2020. Planene vil sikre rent drikkevann, sikker 
drikkevannsforsyning og gode framtidsrettede løsninger for våre avløpsanlegg med tilhørende 
renseanlegg. 

Ingen av kommunene på Haugalandet har nok reservevann til en krisesituasjon. Derfor har Karmøy 
kommune tatt initiativ til et samarbeid med de andre kommunene om å etablere en felles løsning. 
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Karmøy har for mange kloakkutslipp til sjø. Revisjon av hovedplan avløp tar høyde for å sanere utslipp 
og å bygge renseanlegg. Nye krav fra fylkesmannen til rensing og oppgradering av tilhørende 
ledningsanlegg er strenge. 

Karmøy er en stor kommune med spredt bebyggelse som medfører mange kilometer med 
ledningsanlegg. Vi har ca. 400 kilometer med kommunale vannledninger, og en lekkasjegrad på 38 
prosent. Vi har 310 kilometer med kommunale kloakkledninger. Målinger viser økt nedbør de siste 
årene, noe som samsvarer med varslede klimaendringer. Det er behov for økt kapasitet på 
overvannsledningene pga. økningen i nedbør samt at økt nedbør kommer som fremmedvann inn i 
kloakkledningene og videre til pumpestasjoner og til slutt renseanlegg. Fremmedvann inn på 
spillvannsledninger ligger mellom 30-75 prosent. 

Den nasjonal interesseorganisasjonen for vannbransjen Norsk Vann anbefaler en utskiftingstakt av 
ledningsanleggene til 1 prosent. Dvs. at 1 prosent av våre ledninger skal byttes hvert år, slik at vi i løpet 
av hundre år har skiftet ut hele vårt ledningsanlegg. 

Disse tiltakene er de viktigste elementene i hovedplanene for drikkevann og avløp. Det handler om å 
sikre gode løsninger i dag, for å kunne opprettholde tillit til vannkvaliteten. 

For å møte myndighetskrav samt gjennomføre handlingsplan som foreslås i ny hovedplan drikkevann er 
bemanningen foreslått øket med 2 stillinger i driftsbudsjett 2020. For å gjennomføre prosjekt er det lagt 
inn en stilling som finansieres av investeringsmidler. 

Transformasjon av renovasjonen 

Karmøy kommune vedtok i juli 2019 en strategi for renovasjonen for 2019-2025. Strategi legger opp til 
en komplett transformasjon av renovasjonsfunksjonen for å gi innbyggerne en moderne funksjon i 
samsvar med nye krav til avfallsområdet. 

Avfallsstrategien skal gi kraftig bedring av miljøaspektet gjennom 

 Materialgjenvinning i tråd med kommende lovkrav 

 Bidra til bedre kildesortering 

 Sikre miljøriktige behandlingsmetoder 

 Overgang til utslippsfrie kjøretøy 

Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett ved 

 Mer og bedre kommunikasjon 

 Forbedre kildesorteringsordningen med økt hjemmehenting 

 Gjøre det enkelt og hyggelig å levere til miljøparken 

 Sikre god kvalitet på tjenestene 

Karmøy kommune skal gi kostnadseffektive tjenester gjennom 

 Kontinuerlig forbedring av måten vi jobber 

 Effektivisere innsamlingsrutene 

 Overgang til 2-kammerbiler 

 Søke støtteordninger til investeringer 

 Gebyrdifferensiering som belønner god sortering 
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 Positivt og engasjerende arbeidsmiljø med høyt nærvær 

 Samarbeide med andre der det er hensiktsmessig 

Framtidsretta VAR-tjenester. 

Vann, avløp og renovasjon er et område hvor det er økende lovkrav fra sentrale myndigheter og økte 
forventninger fra innbyggerne. Organisasjon, ressurser og tjenesteutførelse må stå i samsvar. 
Hovedplanene for vann og avløp, og avfallsstrategien, skal bidra til en systematisk videreutvikling av 
disse tjenestene i Karmøy kommune. Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 legger opp til økte 
bevilgninger, økte investeringer, og dermed også økte gebyrer, på disse områdene. Rådmannen mener 
dette er nødvendig for å sikre at kommunen kan ivareta lovkrav og redusere risiko for helse, økonomi og 
miljø. Denne økte aktiviteten som nå foreslås, vil være en ramme for nye/reviderte hovedplaner som vil 
komme til politisk behandlet i løpet av våren 2020 

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: 

  2020 2021 2022 2023 

Vann 2 % 8 % 8 % 8 % 

Avløp 4,6 % 8 % 8 % 8 % 

Renovasjon 3 % 3 % 3 % 3 % 

Slam 0 % 0 % 0 % 0 % 

Generell prisvekst kommer i tillegg. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Hovedplan drikkevann:  

Ny hovedplan drikkevann vil legges frem for behandling mars 2020. Hovedplanen vil angi det framtidige 
investeringsbehov og de driftskonsekvenser som følger med, innenfor de rammene som er skissert i 
forslag til økonomiplan. 

Kommende generasjoner skal ha godt vann, nok vann, sikkert vann og økonomisk vann. Vi må derfor 
tenke langt fram, vi må tenke sikkerhet i alle ledd i forsyningen, og vi må tenke reserver og 
krisesituasjoner. Ny hovedplan er et hjelpemiddel for å sikre effektiv og riktig styring mot disse målene.  

 Tiltak i ny hovedplan skal sikre forsyningssikkerhet, vannkapasitet, vannkvalitet og fremtidig utvikling 
samt tilfredsstille lovpålagte tiltak knyttet til revisjon av drikkevannsforskrift (01.januar 2017). 
Forskriften inneholder en rekke skjerpede krav for å sikre en bedre, trygg og mer stabil vannforsyning til 
abonnentene. Viktige faktorer er utskiftningstakt, bassengkapasitet og lekkasjereduksjon samt 
nødstrøm, reservevann, krisevann og nødvann.    

Avfallsstrategi og tilhørende prosjekter  
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Strategien for 2019-2025 er vedtatt, og medfører en komplett modernisering av hele 
renovasjonsfunksjonen inkludert miljøparken. Oppgraderingene er i gang, men vil bli mest merkbart for 
innbyggerne i løpet av 2021 og 2022. Strategien består av flere ordinære investeringsprosjekter, samt en 
hovedplan hvor mindre tiltak skilles ut i egne underprosjekter. Eksempel på ordinære 
investeringsprosjekter inkluderer ny sorteringshall, elektriske renovasjonsbiler, avfallsdunker osv. 
Søknad om ny utslippstillatelse er nå til behandling hos Fylkesmannen. Ny tillatelse vil kunne gi økte krav 
som krever investeringer i deponidriften.   

Prisjusteringen i miljøparken medfører i større grad at bruken i noe større grad dekkes av 
leveringsprisene. Dette er mer i tråd med prinsippet om at forurenser betaler, og en harmonisering mot 
HIM, i tråd med avfallsstrategien 

Hovedplan avløp:   

Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til vannmiljø. 
Gjeldene Hovedplan for avløp gjelder for tidsrommet 2016-2023 og ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 
16.juni 2015.  

I løpet av mars 2020 vil revidert hovedplan avløp legges frem. Planen tar høyde for nye krav, økte 
entreprenørkostnader og rigging av organisasjonen for å løse dette.  

I forbindelse med utslippstillatelsen til Åkrehamn rensedistrikt gitt januar 2019 stiller Fylkesmannen en 
rekke nye krav. Karmøy kommune erfarer at utslippstillatelser med tilhørende vilkår, gitt i nyere tid, er 
blitt betydelig strengere.   

 Vilkårene gitt i tillatelsen er omfattende og dagens organisasjon er ikke rigget for å kunne etterleve alle 
de nye kravene. Det vil være behov for å styrke organisasjonen for å kunne håndtere pålagte 
arbeidsoppgaver.  I tillegg til drift av renseanlegg og økt prosjekteringsbehov stiller utslippstillatelsen 
nye krav til drift av eksisterende ledningsanlegg som vil kreve økt bemanning.    

Feilsøk og overløp: Gammelt ledningsnett og økte mengder regnvann skaper problemer for 
drift/vedlikehold og for våre abonnenter. I dag ledes altfor mye overvann inn på kloakksystemene våre. 
Rørene er ikke store nok til å ta hånd om dette, og mye går i overløp. Dette medfører 
kloakkforurensning, driftsutfordringer, forsikringsutbetalinger og store strømutgifter tilknyttet pumping 
av overvann. Prosjekter tilknyttet måling av overløp og separering av overvann fra kloakk krever 
ressurser, og vi trenger dedikert personell som jobber med dette på fast basis. 

Mål 

 
       
Overordnet mål Delmål Indikator Siste 

måling 
2018 

Forventet  
2019 

Mål  2020 Mål  2023 

Utvikle og gi 
framtidsrettede 
tjenester 

Være i forkant av 
framtidige behov 

% lekkasje av vannforbruk 38,0 % 35,0 % 34,0 % 31,0 % 

  Antall meter utskiftet avløpsledning 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

  Antall meter utskiftet vannledning 0,6 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 

  Materialgjenvinning i % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 45,0 % 
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Virkemiddel for å nå mål 
 
Udokumentert vannforbruk/lekkasjesøk: 
En forutsetning for tilstrekkelig kildekapasitet i framtiden vil være å redusere mengden udokumentert 
vannforbruk. I samsvar med nasjonalt mål skal Karmøy kommune redusere det udokumenterte 
vannforbruket til 20 prosent. Tallet er basert på et forbruk på 150 liter pr person pr døgn. Norsk Vann 
sin bærekraftstrategi sier at dette målet skal oppnås innen utgangen av 2030. Karmøy kommune har 2 
stillinger dedikert til lekkasjesøking. 

Det er satt delmål for å oppnå dette. Måltallet for 2020 er å komme ned i 34 prosent udokumentert 
vannforbruk. 

Tiltak for å klare målsetningen: 

 Fortsette jobben med å installere flere vannmålere på det kommunale ledningsnettet. Dette 
gjør det mulig å dele inn kommunen i flere målesoner, som igjen gir en mer effektiv lokalisering 
av udokumentert vannforbruk. Per i dag har kommunen 53 vannmålere, de fleste med kablet 
teknologi som knytter dem mot kommunens overvåkningssystemet. I første omgang er det et 
behov for ca. 50 nye målere. 

 Arbeide for innføring av private vannmålere. 

 Jobbe videre med trykkreduksjon i utsatte områder. 

 Utvide overvåkningssystemene slik at alle unormale vannuttak/trykkøkninger på sikt skal kunne 
detekteres via sensorer/følere/vannmålere. Dette vil avgrense området for manuelt lekkasjesøk. 

 Hovedplan drikkevann er en viktig brikke i målet om 20 prosent udokumentert vannforbruk 
innen 2030. 

Antall meter utskiftet avløpsledning, 1 prosent (3100 m) 

 Gjennomføre prosjekt som vedtatt i handlingsplan hovedplan for avløp 

 Fellessystem skal legges om til separatsystem. 

Antall meter utskiftet vannledning, 1 prosent (4000 m) 

 Prioritere utskiftning av gammelt ledningsnett iht. handlingsplan i ny hovedplan vann. 

 Skifte ut vannledning samtidig som prosjekt iht. hovedplan avløp gjennomføres. 

Materialgjenvinning økes fra 30 til 35 prosent i 2020: 
Karmøy kommune skal gå fra en materialgjenvinning i 2018 på 25 prosent, til 55 prosent i 2025 i tråd 
med nye myndighetskrav. Renovasjonen jobber med en rekke tiltak for å nå målet, men hovedeffekten 
kommer i 2022-2025. Foreløpig har ingen renovasjonsselskaper hele svaret på hvordan kravet kan nås, 
men bransjen samarbeider tett for å utvikle tjenestene i tråd med kravet. Eksempler på tiltak: Ny 
kildesorteringsordning vil øke andel glass- og metall emballasje, redusere mengden restavfall, 
utsortering av matavfall fra 2022, økt materialgjenvinning av trevirke, materialgjenvinning av gips, 
utsortering av plastemballasje osv. Målet for 2020 settes til 35 prosent.   
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Sentrale poster 

 

Kommunal renovasjon 

I kommunestyresak 18/117 kommunal eller privat innhenting av avfall, dato 19.03.2018 står følgende 
om økonomi: 

«Da det hefter usikkerhet til fremtidige kostnader ved utvikling av tjenesten kan man imidlertid ikke 
legge opp til at kommunal overtakelse skal bety besparelser, men at man kan utføre tjenesten 
kommunalt innenfor samme kostnadsramme må være målsettingen .» 

Sykefraværet er under 1 % og kvaliteten er gjennomgående god. 

I budsjett 2019 er det for området renovasjon et driftsoverskudd der ca kr 1.0 mill til selvkostfond 
skyldes sparte midler til renovasjondriften.  

Det er viktig å presisere at selv om driftsutgiftene til innhentingen vil kunne øke i de neste par årene, 
ville man også hatt denne økningen om man hadde hatt innhentingen på anbud.  

Andre tekniske justeringer 

Næring renovasjon 

Teknisk justering mellom tjenesteområde 17 VAR  ig tjenesteområde 14 næring gjelder at 
næringsrenovasjon etter kontoplanen i Kostra skal føres som kommunal næringsvirksomhet (under 
tjenesteområde næring). Dette har i Karmøy tidligere vært ført på funksjonen for avfall (under 
tjenesteområde VAR). Her ligger også midler til aksjon Rusken. 

Nye tiltak 

Endring bruk/avsetning selvkostfond 

VAR er et selvkostområde. Dette avstemmes mot bruk eller avsetning til selvkostfond. Det tas sikte på å 
jevne ut gebyrveksten noe mellom år. Avsetning til og bruk av selvkostfond kan derfor variere. 

Endring kostnader i økonomiplanperioden 

Etter gjennomgang av tiltak pga nye planer og strategier er det behov for justeringer på tvers av Kostra, 
som forskyver kostnadene i tid. Forskyvningene av kostnader går fra år 2 og 3, til år 1 og 4. Dette gjør at 
kosten øker med 557.000 i år 1. Totalt over 4. årsperioden gir det en reduksjon på kr. 144.000 

Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 

Driftskonsekvens av investering 

Økte driftsutgifter er tilknyttet driftsfinansiert utskifting i hovedplan avløp. 

Hovedplan vann (planprosjekt) 

Driftskonsekvens av investering 

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 
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for svingninger i rentekostnadene med økte kapitalkostnader og økte gebyrer for abonnentene som 
konsekvens. 
 
Det foreslås i tillegg to nye årsverk knyttet til krav og tiltak av hovedplan vann.  

Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 

Driftskonsekvens av investering 

Avfallsstrategien er svaret på nye krav og økt kompleksitet i avfallsbransjen. Planen er ambisiøs, og en 
forutsetning for å lykkes med planlegging og implementering av strategien er 2 nye stillinger, som 
vedtatt i strategien. Stillingene benyttes til å klare nye myndighetskrav og oppgaver i Borgaredalen, og 
for å planlegge og implementere ny kildesorteringsordning i henhold til nye myndighetskrav og mål i 
strategien. Dagens kildesorteringsordning kan ikke videreføres med små justeringer. Den nye ordningen 
krever helt andre kvalitetskrav, andre renovasjonsruter og andre oppgaver enn tidligere. Det er ikke 
realistisk å klare dette uten de vedtatte endringene i organisasjonen.   

Nye avfallsdunker 

Driftskonsekvens av investering. 

Det legges opp til utrulling av ny dunkpart i 2021 i henhold til vedtatt avfallsstrategi. Utrullingen fører til 
økte driftskostnader i implementeringsfasen. Etter implementeringen er gjennomført forventes det en 
økning i gebyrinntekter knyttet til identifisering av gratispassasjerer.  

Prisøkning gebyrer 

Tiltaket omhandler gebyrøkninger i sektor VAR, herunder også endringer i gebyrer for 
næringsrenovasjon. Tiltaket har derfor virkning både innenfor tjenesteområde 14 næring og 
tjenesteområde 17 VAR. Samlet oversikt over gebyr og endringer i disse, finnes i gebyrregulativet som er 
lagt ved budsjettet. 

VAR er et selvkostområde. Det er lagt inn økte inntekter i tråd med tidligere vedtak om prisutvikling på 
VAR-området i henhold til vedtatte hovedplaner vann, avløp og renovasjon (avfallsstrategi). I tillegg er 
det foreslått en noe større økning på renovasjonsområdet. 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 i gebyr 

Anslag på antall årlige tilknytninger på det kommunale vann og avløpsanlegget reduseres fra 200 til 150 
tilknytninger. Dette begrunnes med lav befolkningsvekst/reduksjon og lite tilflytninger, samt tregere 
boligmarked som fører til færre nybygg. Gebyrinntekter 2021-2024 er i tråd med foreløpig 
kostnadsestimat for ny hovedplan vann og revidert hovedplan avløp som legges fram for politisk 
behandling vår 2020. 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investerings-
prosjekter 

Ferdig 
år 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjekt 

utgift 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

VAR              
Anleggsmaskiner - 

Borgaredalen 
2022 0 6 600 0 2 500 2 100 0 0 0 0 0 0 0 

Elektriske 
renovasjonsbiler-

tilbringerbil-
ladefasiliteter 

2021 -5 200 19 900 12 550 12 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 
2016-2024 

(planprosjekt) 
2024 0 753 524 121 166 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 
2025-2031  

(planprosjekt) 
2031 0 700 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 

100 00
0 

100 00
0 

100 00
0 

Hovedplan vann 
(planprosjekt) 

2029 0 823 025 80 900 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Kopervik 
renseanlegg 

2026 0 200 000 0 0 0 15 000 15 000 85 000 85 000 0 0 0 

Ny hovedplan avfall 
(planprosjekt) 

2027 0 42 150 12 851 15 850 5 500 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 0 0 

Nye avfallsdunker 2020 0 25 500 1 000 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nødstrømsaggregat 

Brekke vannbeh. 
2020 0 17 000 16 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rensing av sigevann 
fra deponi 

2022 0 20 000 5 000 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 

Reservevannforsyni
ng 

2029 0 603 500 2 293 1 000 0 0 25 000 25 000 150 000 
150 00

0 
125 00

0 
125 00

0 
Slambehandling - 

Borgaredalen 
2020 0 6 000 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sorteringshall - 
Borgaredalen 

2021 0 27 500 7 400 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vann og 
avløpsutbygging 

Kolnes 
2022 0 22 000 433 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sum VAR  -5 200 3 266 699 266 393 258 900 210 100 191 000 216 000 286 000 412 000 
326 00

0 
300 00

0 
300 00

0 

              

Sum 
investeringsprosjek

ter 
 -5 200 3 266 699 266 393 258 900 210 100 191 000 216 000 286 000 412 000 

326 00
0 

300 00
0 

300 00
0 

 
Anleggsmaskiner - Borgaredalen 
 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 0,6 mill. kroner 
 
Prosjektet inneholder kjøp av en materialhåndteringsmaskin, to hjullastere  og en truck.   
En av hjullasterene ble anskaffet i 2019. 
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Materialhåndteringsmaskinen skal erstatte dagens leasingavtale og foreventes levert i starten av 2021. 
Hjullaster og elektrisk truck kommer i 2022. 

Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering og innarbeidet forventet inntekt/støtte fra Enova. 

Renovasjonen ønsker overgang til elektriske renovasjonsbiler når dagens biler må skiftes ut. Disse er 
dyrere i anskaffelse, men betydelig rimeligere i driftskostnader. Renovasjonen har fått tilsagn på støtte 
til innkjøp av biler og ladestasjoner fra ENOVA og bilene forventes levert i løpet av 2021. 
 
Nye biler er en forutsetning for å starte innsamling av matavfall på en effektiv måte. Effektivisering av 
innhentingen betyr at man planlegger å gå fra 7 til 5-6 biler.  Det legges også opp til anskaffelse av 
(muligens elektrisk) tilbringerbil da dagens bil er utrangert. 

Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. I tillegg er 
budsjettrammen økt med kroner 276 mill. kroner. 

Hovedplan avløp er delt i to ulike prosjekt, basert på planperiode.  

Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til vannmiljø. 
Gjeldene Hovedplan for avløp gjelder for tidsrommet 2016-2023 og ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 
16.juni 2015. 

I løpet av våren 2020 vil revidert hovedplan avløp legges frem for politisk behandling, slik at hovedplan 
avløp tar høyde for nye krav, økte entreprenørkostnader og rigging av organisasjonen for å løse dette. 
Forventede økte kostnader er innarbeidet i budsjettrammen.  

Åkrehamn og Norheim/Vormedal er de to sonene som i 2020 har nesten all aktivitet tilknyttet til 
ledningsrehabilitering og overføringer. Dette blir gjort for å fjerne direkteutslipp for å overføre til 
kommende nytt renseanlegg på Åkrehamn og eksisterende renseanlegg i Haugesund. 

Prosjekter Åkrehamn; Separering og rehabilitering Presetavegen med ny pumpestasjon i Skulevegen, 
separering og rehabilitering samt overføring av utslipp Grunnavikvegen, Tjøsvollvegen, samt planlegging 
og litt utførelse i Rådhusvegen. 

Prosjekter Vormedal/Norheim: Overføring av utslipp i Vormedalsvegen, flomsikring i Norheimsbekken 
og oppstart av arbeider i Skogvegen. Oppstart av planarbeid i siste etappe i Vormedalsvegen for å 
overføre Vormedal til Haugesund renseanlegg.  

Etter at arbeid er utført i Åkrehamn og Norheim/Vormedal, skal det etableres et nytt renseanlegg i 
Kopervik. Renseanlegget dimensjoneres for en fremtidig tilknytning på 16 350 pe slik som beskrevet i 
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gjeldende hovedplan. Fylkesmannen blir da forurensningsmyndighet og det generelle kravet er 
sekundærrensing som er vesentlig mer omfattende enn primærrensing. 

I 2020 starter vi resipientundersøkelse av miljøtilstanden i utslippspunktet, slik at vi kan få søkt om ny 
utslippstillatelse for Kopervik avløpssone. 

Feilsøk og overløp: Gammelt ledningsnett og økte mengder regnvann skaper problemer for 
drift/vedlikehold og for våre abonnenter. I dag ledes altfor mye overvann inn på kloakksystemene våre. 
Rørene er ikke store nok til å ta hånd om dette, og mye går i overløp. Dette medfører 
kloakkforurensning, driftsutfordringer, forsikringsutbetalinger og store strømutgifter tilknyttet pumping 
av overvann. Prosjekter tilknyttet måling av overløp og separering av overvann fra kloakk krever 
ressurser, og vi trenger dedikert personell som jobber med dette på fast basis. 

Hovedplan avløp 2025-2031  (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 533,6 mill. kroner. Planperioden er også forlenget. 

Hovedplan avløp er delt i to ulike prosjekt, basert på planperiode. Gjeldende hovedplan vil etter planen erstattes 
med ny hovedplan fra 2025. 
 
Ny hovedplan vil være en forlengelse av eksisterende plan. Det er tatt høyde for nye krav, økte 
entreprenørkostnader og rigging av organisasjonen i oppdatert budsjett.  

Hovedplan vann (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 558,6 mill. kroner og planperioden er 
forlenget til 2029 i budsjettet.  

Ny hovedplan vann vil legges frem for politisk behandling mars 2020. Hovedplanen vil angi det 
framtidige investeringsbehov og de driftskonsekvenser som følger med. Av dette vil grunnlaget for 
kommunens vannavgifter i årene framover framstå. Ny hovedplan er et hjelpemiddel for å sikre effektiv 
og riktig styring i retning av en bærekraftig og optimal drikkevannsforvaltning. 

Tiltakene som er medtatt i tiltaksplanen 2020-2027 og som er funnet nødvendig å gjennomføre, kan 
imidlertid vanskelig gjennomføres i løpet av 8 år. Den samlede tiltakspakken strekker seg derfor ut over 
de 8 årene, men planen forutsettes i sin helhet revidert innen 8 år. I tillegg til dette vil det være naturlig 
å foreta mindre endringer også i løpet av de første 8 årene. 

VAR avdelingen er per i dag ikke rigget for å gjennomføre de nødvendige tiltakene som er inkludert i ny 
hovedplan. For å ha tilstrekkelig bemanning til planlegging og ledelse av prosjektene vil det være 
nødvendig å bygge opp organisasjonen. Selv om vi benytter private konsulenter og entreprenører til 
planleggingen og gjennomføringen av investeringer, må også kommunen ha en organisasjon som kan 
øke planleggingsaktiviteten og sikre god prosjektledelse. Det er derfor foreslått en ny prosjektstilling i 
2020 tilknyttet arbeidet med hovedplan drikkevann. I tillegg foreslås det to nye stillinger på drift. 

I 2020 er følgende tiltak satt opp som underprosjekter; Skifting av vannledning i forbindelse med 
avløpssanering i Åkrehamn og Vormedal/Norheim. Utskifting av vannledning fra Kirkeleit til 
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Skudeneshavn(samarbeid Statens Vegvesen), Transport og overføring av vannverksslam, nødvann, 
utskiftning vannledning Veiteborvegen til Revur. Sikring av nedslagsfelt(saksarbeid) og nye kommunale 
vannmålere. Endelig handlingsplan kommer i ny hovedplan drikkevann. 

Kopervik renseanlegg 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering 
 
Avløpsrensing i Norge er i utvikling. Kystkommuner må endre sin anleggsstruktur fra desentraliserte og 
enkle anlegg til sentraliserte, store og avanserte renseanlegg. 

Sektor vann, avløp og renovasjon har utarbeidet en rapport om fremtidig anleggsstruktur i midtre del av 
Karmøy kommune. Rapporten omhandler hvor renseanleggene bør ligge samt rensemetode. 

Det må bygges nytt renseanlegg i Kopervik, som dimensjoneres for en fremtidig tilknytning på 16 350 
pe. Fylkesmannen blir da forurensningsmyndighet og det generelle kravet er sekundærrensing som er 
vesentlig mer omfattende enn primærrensing. På grunn av miljøtilstanden i Karmsundet må en påregne 
sekundærrensing. 

Karmøy kommune må starte resipientundersøkelser i sjøområdene utenfor Kopervik, for å klarlegge 
tilstanden og om utslippet kan ha noen skadevirkninger på miljøet. 

Modellering av avløpsnettet og mengdemålinger i Kopervik området anbefales startes opp i 2020 for å 
fremskaffe dimensjonerende vannmengder. 

I utredningen er det gjort en vurdering og anbefaling av trase for overføringsanlegg. Trasevalgene 
verifiseres i senere planfaser med omsyn til blant annet topografi på sjøbunn, koordinering med annen 
infrastruktur og reguleringsplaner. 

Kopervik renseanlegg er en del av revisjon av hovedplan avløp som legges fram til politisk behandling 
mars 2020. Pga kostnad, størrelse og kompleksitet er det foreslått som eget prosjekt. 

Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering. 
 
Prosjektet er knyttet til vedtatt Avfallsstrategi og består av flere små og store underprosjekt. Det som 
planlegges i planperioden er blant annet: 
 
Utarbeiding av en helhetlig utbyggingsplan i miljøparken Borgaredalen.Denne inkluderer blant annet 
oppgradering av stømtilførsel, fremlegging av fiber og oppdimensjonering av vannledning.Det vil også bli 
nødvendig å anskaffe en brukt renovasjonsbil for å ha en buffer ved vedlikehold og havari av planlagte 
nye biler.  

Det er også krav om ny avslutningsplan for etappe 1 i Borgaredalen. Dette vil innebære bortledning av 
overvann, håndtering av deponigass, samt etablering av område for kompostering av 
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hageavfall. Kostnaden er usikker, da det er usikkert om det kommer tilleggskrav i tillatelsen fra 
fylkesmannen. 

Det gamle deponiet på Våge som ble avsluttet i 1986 krever nå en oppgradering for å hindre 
forurensing. En utredning av behov og tiltak pågår. Det kan bli aktuelt å be om tilleggsbevilgning for å 
bøte med akutt forurensing. 

Nye avfallsdunker 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering.  
 
I henhold til avfallsstrategien byttes hele kildesorteringsordningen ut. Det innebærer også at Karmøy 
kommune går over til å eie dunkparken for å sikre bedre kvalitet og kontroll. 
RFID (radiofrekvensidentifikasjon) merking av dunkene vil bidra til å øke tjenestenivået, samtidig som 
gratispassasjerer blir identifisert og bidrar til økte gebyrinntekter og redusert gebyrpress på 
abonnentene. Utrullingen utsettes til 2021 for igangsetting 2022. Gamle dunker erstattes gradvis fra 
2020, så inntekter fra dunksalg faller bort fra 2020. 

Nødstrømsaggregat Brekke vannbeh. 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt  

Fase:  - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen er økt med 11 mill. kroner. Periodisering er også endret 
knyttet til årsavhengig budsjettjustering. 
 
Bevilgningen er flyttet fra 2019 til 2020 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 nord-
Vestlandet mistet strømforsyningen julen 2011 da stormen "Dagmar" forårsaket lengre tids strømutfall. 
Karmøy kommune hadde blitt hardt rammet med et slikt ekstremvær. Utarbeidet 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. 

Avsatt budsjettramme var opprinnelig på 6 mill. kroner. Dette var mens det fremdeles var aktuelt med 
et samarbeid med Hydro Karmøy. Det er i ettertid av at Hydro trakk seg ut sett på alternative løsninger 
for kommunen og prosjektet viser seg mer omfattende enn langt til grunn tidligere. Oppdatert 
kostnadskalkyle er på 17 mill. kroner.   
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Uavhengig av samarbeid med Hydro anbefales det at kommunen realiserer prosjektet. 
Nødstrømsaggregatet må dimensjoneres for full drift og plassering av generatoranlegg må bestemmes. 

Rensing av sigevann fra deponi 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status:Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, fremskyndet. 

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 ble i etterkant av tilsynet, sendt krav til kommunen om innsending av ny utslippssøknad for 
deponiet. Denne ble sendt innen fristen juni 2019. Ved ny utslippstillatelse kan fylkesmannen stille krav 
til rensing av sigevannet før utslipp til sjø. Alt overvann og avløpsvann er ført i samme ledningsnett som 
sigevann. Både mht. rensing av sigevann og oppfylling av avfallsforskriftens bestemmelser om kontroll 
av mengde og innhold i sigevann, må overvann og avløpsvann separeres fra sigevannet. Separering av 
ledninger er lagt inn som et prosjekt i hovedplan avfall. 

Reservevannforsyning 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (veldig usikkert estimat) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring i forhold til vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering.  
 
Vann må sikres også i de situasjonene da alt går galt. Karmøy kommune har ikke i dag en tilfredsstillende 
reservevannforsyning.  Drikkevannsforskriften pålegger kommunen alltid å kunne levere nok trygt 
drikkevann. Kilde og distribusjonssystemene er sårbare, og dette gjelder samtlige kommuner på 
Haugalandet. 

Det er innledet et samarbeid mellom seks kommuner på Haugalandet: Haugesund, Sveio, Tysvær, 
Vindafjord, Bokn og Karmøy. 

Formålet med samarbeidet er definert slik: «å se nærmere på om det i regionen kan finnes en – 
eventuelt flere – vannkilder som kan bygges ut med nødvendige klausuleringer, reguleringer, 
vannbehandling, overføringssystemer og tilknytning til ledningsnett i de enkelte kommuner og som 
gjennom dette kan dekke forsyningsbehovet for de nevnte kommunene». I budsjettet for 2020 er 
midlene knyttet opp til prøvetaking og analyser for 3 alternative løsninger for reservevann 

Slambehandling - Borgaredalen 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. 

Avvanningsanlegget for slam i Borgaredalen behandler alt kloakkslam fra private og kommunale 
septiktanker. 
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I dag har anlegget kun 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. 

I budsjettet ligger både planlegging og utførelse av nytt avvanningsanlegg. Det er mulig behov for 
ytterligere rensing av avløpsvannet fra avvanningsanlegget før utslipp til sjø. Dette vil vise seg i 
planleggingsfasen. Mulig rensing kan da være installering av slamavskiller.  

Sorteringshall - Borgaredalen 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering, årsavhengig budsjettjustering. Budsjettrammen er 
økt med 7 mill.kroner.  

Eksisterende sorteringshall møter ikke dagens eller fremtidens publikumsbehov, og skal i henhold til 
avfallsstrategien erstattes med ny hall (eller tilsvarende konsept) fram mot 2022. Budsjettrammen er 
økt med 7 mill. kroner som inkluderer eventuell sprenging av deler av et fjell for å få plass til nye 
fasiliteter uten å bruke for mye av deponikapasiteten. Det ses nå på ulike konsepter for å sikre 
innbyggerne gode og fremtidsrettede fasiliteter. 

Vann og avløpsutbygging Kolnes 

 
Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Endret periodisering og redusert budsjettrammen med 13 mill. kroner. 

Budsjettmidlene er trukket to år ut i tid i samsvar med sammenfallende prosjekt Infrastruktur/utvikling 
Kolnes.  

Det er startet områdeplanlegging av Kolnes sentrum og omliggende områder. Dette gjøres av Karmøy 
kommune i samarbeid med Kolnes utbygging AS 

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. 
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Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Produktivitet          
Avløp - Tilknytningsgebyr 
avløp - én sats (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

6 500                 

Avløp - Årsgebyr for 
avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

2 923 3 243 3 448 3 919 3 919 4 150 3 874 4 143 4 146 

Avløp - Årsgebyr for 
septiktømming (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

1 024                 

Renovasjon - Årsgebyr for 
avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

2 164                 

Vann - Gebyrgrunnlag per 
innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 

1 034 1 417 1 526 1 462 1 753 1 336   1 570 1 662 

Vann - Gebyrinntekter per 
innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 

1 163 1 402 1 510 1 573 1 778 1 396   1 478 1 579 

Årsgebyr for vannforsyning - 
ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 

2 008 2 126 2 673 2 338 2 987 2 457 2 608 3 737 3 741 

Dekningsgrad          
Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje 
(prosent) 

33,0 % 38,0 % 33,3 % 42,0 % 35,4 % 42,0 %   29,8 % 29,5 % 

Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, gjennomsnitt 
for siste tre år (prosent) 

0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 0,7 % 1,2 %   0,6 % 0,6 % 

Kvalitet          
Avløp - Andel fornyet 
spillvannsnett, gjennomsnitt 
for siste tre år (B) 

0,4 % 0,3 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 

Avløp - Andel spillvannsnett 
med ukjent alder 

17,0 % 17,0 % 22,0 % 0,0 % 9,0 % 1,0 %   16,0 % 16,0 % 

Avløp - Estimert 
gjennomsnittsalder for 
spillvannsnett med kjent alder 

24,0 25,0 31,0 31,0 31,0 25,0   30,0 30,0 

Renovasjon - Andel levert til 
forbrenning 

75,4 % 73,5 % 51,4 % 59,7 % 36,0 % 46,9 % 53,1 % 56,9 % 56,6 % 

Renovasjon - Andel levert til 
materialgjenvinning inklusiv 
biologisk behandling 

20,5 % 26,0 % 44,7 % 36,6 % 63,9 % 46,3 % 44,7 % 40,8 % 41,0 % 

Renovasjon - Antall hentinger 
av avfall som inneholder 
matavfall, pr år 

52 52 26 52 52 52 0 0 0 

Renovasjon - Dager pr år med 
utvidet åpningstid for mottak 
av avfall 

104 2 100 149 100 103 0 0 0 

Vann - Andel ledningsnett 
med ukjent alder 

17,0 % 17,0 % 15,0 % 0,0 % 5,0 % 1,0 %   10,0 % 10,0 % 

Vann - Beregnet 
gjennomsnittsalder for 
vannledningsnett med kjent 

29,0 29,0 32,0 37,0 28,0 33,0   33,0 32,0 
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 Karmøy 
2017 

Karmøy 
2018 

Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 
13 

Landet Landet 
uten 
Oslo 

alder 

Vann - Estimert vannlekkasje 
per meter ledning per år 
(m3/m/år) (B) 

4,9 5,8 5,7 14,0 4,6 7,1 5,5 4,4 3,9 

 
Gebyrer. Karmøy har i 2019 lavere gebyrer for både vann, avløp og renovasjon enn landsgjennomsnittet. 
Noen av disse er dessverre ikke kommet med i tabellen. Når det gjelder gebyrsatser viser 2018-
kolonnene prisene som gjelder i 2019 både for Karmøy og øvrige kommuner. 

Gebyrene for 2019 er 
  Årsgebyr vann (2126 kroner i Karmøy, 18 prosent under sammenlignbare kommuner (K13). 
  Årsgebyr avløp (3243 kroner i Karmøy, 16 prosent under sammenlignbare kommuner (K13). 
  Årsgebyr avfall (2270 kroner i Karmøy, 14 prosent under sammenlignbare kommuner (K13).  

Vann. I bedreVANNs kartlegging av standarden på kommunenes tjeneste i 2018 kommer Karmøy ut om 
lag midt på treet, med en kvalitetsindeks på 3,2 (på en skala fra 0-4). Dette er uendret fra 2017. 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. 
Karmøy hadde få avbrudd i vannforsyningen og ligger lavt i antall timer avbrudd per person per år. 

De tre siste årene har Karmøy i gjennomsnitt fornyet 0,54 prosent av ledningsnettet årlig. Det er lavere 
enn landsgjennomsnittet på 0,69 prosent. 

I 2017 er det anslått at 38 prosent av kommunens vannleveranse gikk til lekkasje. Det er over 
landsgjennomsnittet på 30 prosent. 

Avløp. I bedreVANNs kartlegging av standarden på kommunenes tjeneste i 2018 kommer Karmøy dårlig 
ut, med en kvalitetsindeks på 1,0 (på en skala fra 0-4). Dette er en forbedring fra 0,8 i 2017. Karmøy får 
god score på ledningsnettets funksjon, middels score på kvalitet og bruk av slam, men dårlig score på de 
øvrige kriteriene (rensekrav, utslipp og overløpsutslipp). 

De tre siste årene har Karmøy i gjennomsnitt fornyet 0,25 prosent av ledningsnettet årlig. Det er klart 
lavere enn landsgjennomsnittet og K13. Her har det vært en nedgang fra 2017 til 2018. 

Renovasjon. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Karmøy levert mer av avfallet til forbrenning 
og mindre til materialgjenvinning. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn 41 462 44 135 48 521 50 915 52 967 52 967 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

46 177 52 564 53 603 56 978 51 320 51 576 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

21 634 23 121 24 083 24 083 24 083 24 083 

Overføringsutgifter 418 55 56 56 56 56 
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Finansutgifter 28 802 29 630 36 743 31 398 33 446 34 974 

Sum Driftsutgifter 138 493 149 505 163 006 163 430 161 872 163 656 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -161 553 -168 988 -187 466 -199 981 -213 508 -227 609 
Refusjoner -950 -330 -342 -342 -342 -342 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -673 -5 218 -888 -3 651 -3 482 -2 213 

Sum Driftsinntekter -163 176 -174 536 -188 696 -203 974 -217 332 -230 164 

Sum -24 683 -25 031 -25 690 -40 544 -55 460 -66 508 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Økonomi 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt Budsjett Forrige år -159 659 -159 659 -159 659 -159 659 

Sum Lønns- og prisvekst -1 863 -1 863 -1 863 -1 863 
Sum Avskrivninger 7 802 7 802 7 802 7 802 
Sum Pensjonsendringer -29 045 -29 045 -29 045 -29 045 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingebudsjett -163 -163 -163 -163 
Interne overføringer til vinterdrift kommunale 
veger 

148 148 148 148 

Sum Andre tekniske justeringer -15 -15 -15 -15 

Tekniske justeringer -23 121 -23 121 -23 121 -23 121 

Konsekvensjustert ramme -182 780 -182 780 -182 780 -182 780 

Innsparing     
Bosettingsbudsjett -106 -106 -106 -106 
Fjerning av kommunal kontantstøtte -896 -896 -896 -896 
Rådmannens prosjektpott -2 283 -1 311 0 0 
Sum Innsparing -3 285 -2 313 -1 002 -1 002 

Nye tiltak -3 285 -2 313 -1 002 -1 002 

Ramme 2020-2023 -186 065 -185 093 -183 782 -183 782 

 

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 2020 er på -186,1 mill. kroner, hvilket er en betydelig økning fra 2019. 

 Motpost avskrivninger (-97,6 mill. kroner) 

 Regnskapstekniske pensjonsposter (-89,9 mill. kroner) 

 Diverse fellesfunksjoner (1,3 mill. kroner) 

 Annet (0,1 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 2020 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. Midlene er derfor fordelt ut for 2020. 

Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingebudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer i hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike område. 
Basert på regnskapstall for 1. halvår og nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader 
knyttet til lærlinger sammenlignet med budsjettforslaget for 2019: 
 
  Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon reduseres med -518 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -1 596 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 3 Skole økes med 2 444 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg reduseres med  -167 000 kroner. 
  Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi reduseres med -163 000 kroner. 
  Sum omfordeling = 0 
  

Interne overføringer til vinterdrift kommunale veger 

Denne justeringen er et grep for å sikre rett føring av utgifter i henhold til kontoplanen i Kostra. 
Endringer knyttet til føring av vinterdrift. Utgifter der har tidligere vært ført på litt ulike funksjoner, fordi 
personell som ellers brukes til andre formål enn samferdsel har blitt benyttet for å ivareta vinterdrift. 
Disse utgiftene samles nå på samferdsel, der de hører hjemme.  

Tiltaket er en flytting av budsjettposter og går samlet i null, men gir følgende endringer per 
tjenesteområde: 

Tjenesteområde 6 Livssyn (funksjon kirkegård): -51 000 
Tjenesteområde 12 Nærmiljø: -651 000 
Tjenesteområde 15 Samferdsel: 598 000 
Tjenesteområde 18 Økonomi: 148 000 

Innsparing 

 

Bosettingsbudsjett 

Antall flyktninger som kommunene har blitt bedt om å bosette har blitt sterkt redusert de siste årene. I 
årene 2016 og 2017 bosatte vi i Karmøy kommune henholdsvis 80 og 75 flyktninger. I 2018 gikk det ned 
til 40 flyktninger, mens det i 2019 er vedtatt å bosette 30 flyktninger. Signalene for 2020 tyder på at 
antallet som kommunen vil bli bedt om å bosette vil reduseres ytterligere. I budsjettet er det derfor kun 
lagt til grunn at det bosettes 25 flyktninger i 2020, og at dette antallet sannsynligvis vil gjelde for hele 
budsjettperioden til og med 2023.  
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Ny modell for bosettingsbudsjettet 
Fra 2020 legger rådmannen om håndteringen av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger. 
Tidligere har disse utgiftene vært spredt på mange områder, uten noen samlet vurdering og prioritering 
av midlene. Det foreslås nå at flyktningetjenesten får et samlet budsjettansvar for oppgaver som skal 
finansieres av integreringstilskuddet. Inntekter og utgifter samles her. Dette skal bidra til å sikre en 
samlet prioritering av kommunens innsats for å bosette flyktninger, og også bidra til at det er samsvar 
mellom inntekter og utgifter på dette feltet. Karmøy har de siste fem årene deltatt i kartlegging av 
kommunens inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger. De siste par årene viser tallene at 
integreringstilskuddet og per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap, samlet om lag dekker de 
kostnadene kommunen har hatt. Når antallet personer i målgruppen nå faller, vil også disse 
tilskuddsmidlene bli sterkt redusert. Da må også utgiftene reduserer. Å samle "bosettingsbudsjettet" 
under flyktningetjenesten vil være et bidra til å kunne sikre dette. 

Modellen er gjort på bakgrunn av de kartleggingene som er gjort de siste årene, som har gitt kommunen 
god oversikt over kommunens utgifter på området. Etter samme modell som staten beregner hva skal 
skal dekkes av integreringstilskuddet, er de enkelte kostnadselementene vurdert om de skal tas inn i 
kommunens bosettingsbudsjett eller ikke. Noen kostnader som enten er typisk indirekte utgifter eller 
som er av mer beregningsteknisk art, har rådmannen funnet det naturlig å holde utenfor 
bosettingsbudsjettet. Dette er for eksempel kostnader som kapitalkostnader på kommunale boliger, 
helseutgifter gitt til enkeltpersoner, andel av felleskostnader mv. I kartleggingene de siste årene har de 
postene som holdes utenfor utgjort om lag 15 prosent av kommunens samlede utgifter, mens de 
resterende 85 prosentene av utgiftene er tatt inn i bosettingsbudsjettet. Som en konsekvens av dette er 
det i den valgte modellen gjort slik at hele integreringstilskuddet tas inn i bosettingsbudsjettet, og at 
man disponere 85 prosent av dette til utgifter innenfor bosettingsbudsjettet. De resterende 15 
prosentene skal da dekke kostnader som ikke er tatt med i modellen. 

En tilsvarende praksis er også gjort for per capita-tilskuddet til norsk og samfunnskunnskap. Det er også 
gjort en omorganisering av arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Dette ble 
behandlet i administrasjonsutvalget i mars 2019. 

Det er i forslag til vedtak for budsjettet foreslått at rådmannen for fullmakt til å omprioritere innenfor 
rammene av bosettingsbudsjettet, også når dette går på tvers av tjenesteområder. Dette blant annet for 
å kunne ta høyde for at sammensetningen av målgruppen kan endre seg. Dersom fordelingen mellom 
barn og voksne blir annerledes enn lagt til grunn for budsjettet, kan det være behov for å justere 
fordelingen av midler mellom for eksempel introduksjonsstønad og utgifter til skole.  

Forslag til bosettingsbudsjett 2020-2023 

Tjenesteområde 
Bosettingsbudsjett 2020-2023 
(tall i 1000) 2020 2021 2022 2023 

18 Økonomi Integreringstilskudd            -36 871          -29 922          -25 367          -24 015 

div 

herav til dekning av kostnader 
utenfor bosettingsbudsjettet 
(15 %)                5 531              4 488              3 805              3 362 

  Disponibelt            -31 340          -25 434          -21 562          -20 653 

            

9. Sosial Økonomisk sosialhjelp                6 500              5 000              4 500              4 500 

9. Sosial Introduksjonsstønad                5 500              5 000              4 000              4 000 

9. Sosial Kvalifiseringsstønad                    400                  400                  400                  400 
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9. Sosial 
Flyktningetjenesten inkl. drift av 
introduksjonsordningen.              10 387              8 604              8 068              7 977 

4. Kultur UNIK-senter                    150                  150                  150                  150 

7. Helse 
Helsestasjonstjenester for 
flyktninger                    700                  350                  350                  350 

3. Skole Velkomstklasser                1 560                  780                  780                  780 

3. Skole Egenandel SFO                    500                  440                  440                  440 

3. Skole 
Eksamensrettet grunnskole for 
voksne                2 200              1 831              1 075                  738 

3. Skole 
PPT, Tospråklig, særskilt norsk 
og spes.ped tiltak mv.                3 143              2 615              1 535              1 054 

2. Barnehage Egenandel barnehage                    300                  264                  264                  264 

  SUM utgifter              31 340            25 434            21 562            20 653 

  SUM bosettingsbudsjett                       -                        -                        -                        -    

 

I 2019 ble det budsjettert med 47,4 mill. kroner i integreringstilskudd, mens det for 2020 er anslått 
inntekter på 36,9 mill. kroner. Det er gjort nedtrekk i kostnadene på flere områder, og 
bosettingsbudsjettet vil vise igjen på flere tjenesteområder. 

Endring sammenlignet med 2019 (tall i 1000) 2020 

Tjenesteområde 1 - Barnehage           -161 

Tjenesteområde 2 - Skole - Grunnskole -2 738 

Tjenesteområde 2 - Skole - SFO -302 

Tjenesteområde 2 - Skole - Voksenopplæring -1 673 

Tjenesteområde 4 - Kultur - UNIK-senter (kostnaden er flyttet fra tjenesteområde sosial) 150 

Tjenesteområde 7 - Helse -593 

Tjenesteområde 9 - Sosial - Drift av flyktningetjenesten, introduksjonsprogrammet mv. -9 023 

Innsparinger som er gjort i budsjettet som følge av dette er kostnader knyttet til leie av boliger som 
flyktningene bosettes i. Kostnader til introduksjonsstønad og sosial stønad tas ned da det er færre 
flyktninger i målgruppen. Det forventes reduksjon i lønnskostnader som følge av at personalressurser 
ved NAV omdisponeres til andre oppgaver. Færre bosatte medfører også reduksjon av ressurser til 
velkomstklasser for flyktningbarn i skolealder. I tillegg reduseres utgifter til barnehage og SFO. Utgifter 
til innkjøp av kvalifiserende tiltak tas også ned som følge av at det vil være færre personer i 
målgruppen.  

Fjerning av kommunal kontantstøtte 

I tillegg til synkende fødselstall er det en tydelig trend at det er færre som søker kommunal 
kontantstøtte. De siste årene har staten innført/utvidet flere økonomiske ordninger for familier med lav 
inntekt, slik at familier med lav inntekt lettere skal kunne velge å søke barnehageplass for sine barn. 
Senest i august 2019 utvidet regjeringen ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere 
toåringer fra familier med lav inntekt. Det foreslås på bakgrunn av dette å fjerne den ekstra kommunale 
kontantstøtten for toåringer. 
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Rådmannens prosjektpott 

Rådmannens prosjektpott på 2,5 mill. kroner ble opprettet i forbindelse med budsjettet for 2015. Potten 
skal bidra til utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i Karmøy kommune ved å kunne 
finansiere igangsetting av prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. 
Prosjektene som kan få finansiering fra denne potten skal være tydelig tidsavgrenset, det skal være en 
"fødselshjelp" for å få gode prosjekter opp å gå, men den løpende finansieringen skal deretter skje 
innenfor den ordinære driften. Prosjektene må derfor ha en tydelig og klar målsetting om å oppnå 
driftsforbedringer/effektiviseringer. 

I 2020 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter i to år. 

 Implementering av velferdsteknologi, for å sikre at den nye teknologien koples inn i og bidrar til 
å endre arbeidsprosessene i omsorgssektoren. (t.o.m. desember 2020) 
  

 Utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut ubenyttet potensiale som ligger i analyse- og 
styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren.  (t.o.m september 2021) 
  

 Digitalisering innen oppvekst og kultur, med hovedvekt på å optimalisere bruken av det 
barnehage- og skoleadministrative systemet Visma Flyt, samt andre tiltak for å sikre arbeidsflyt 
og gode prosesser gjennom bruk av digitale verktøy. (t.o.m. desember 2021) 

Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere midler fra denne potten, og budsjettregulere dette til 
tjenestefunksjonene etter behov. Potten ligger i utgangspunktet under diverse fellesfunksjoner 
(tjenesteområde økonomi), men fordeles ut til tjenesteområdene etter hvert som tiltak får støtte fra 
potten.I 2020 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekt
er 

Ferdig 
år 

Ørem
. 

fin. 
 
 

Netto 
prosjek

t 
utgift 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Økonomi              
Beredskapssenter, lege, 

brann og ambulanse 
2024 0 40 881 60 0 10 000 18 000 13 000 0 0 0 0 0 

Mindre oppgraderinger 
av bygg og anlegg 

Årsbevilgn
ing 

  9 000 12 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Universell utforming 
(planprosjekt) 

2023 0 15 550 3 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 

Sum Økonomi  0 56 431 12 060 14 000 26 000 35 000 28 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

              

Sum 
investeringsprosjekter 

 0 56 431 12 060 14 000 26 000 35 000 28 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

 
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 
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Bevilgningstype: Ordinært investeringsprosjekt 

Fase: - behov og konseptutredning (usikkerhetsgrad +/- 30%) 
Status: Ny investering, erstatter ny interkommunal legevakt 

Prosjektet inneholder kostnader både knyttet til  områdene Helse (legevakt), Økonomi 
(ambulansestasjon) og Næring (brannstasjon). Beløpet er i investeringstabellene derfor splittet på 
tre tjenesteområder. Total netto budsjettramme er på 212 mill. kroner. 
 
Beredskapssenteret skal inneholde inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), 
brannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS) og ambulansestasjon (Helse Fonna). Disse planlegges å 
samlokaliseres på Raglamyr.  
 
Det er gjennomført en konseptstudie for beredskapssenteret. Dette er ment som et beslutningsgrunnlag 
for de involverte kommunene. Basert på konseptstudien og utarbeidet kostnadskalkyle er det sendt ut 
forslag til avtale til involverte kommuner. Denne avtalen forplikter kommunene å være med videre i 
prosjekteringsfasen og dele kostnadene. Kommunene er gitt frist til mars 2020 for å ta stilling til om de 
ønsker å fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen.  

Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 

 
Bevilgningstype: Årsbevilgning 
Status:Tidligere vedtatt 
Endring fra vedtatt budsjett: Viderført til 2029 

Prosjektet omfatter jevnlig investeringsbehov innen utstyr, inneklima, brannsikring, enøk, 
ombygging/tilpassing og andre bygningsmessige oppgraderinger som er nødvendige for å 
ivareta brukernes behov og opprettholde lovmessig standard i kommunens bygg.  

Budsjettmidlene spesifiseres på konkrete underprosjekter, men rådmannen gis fullmakt til 
å omprioritere fortløpende innenfor budsjettrammen.  

Budsjettposten er foreløpig prioritert på følgende underprosjekter:  

Alle tall i hele tusen inkl.mva             

Foreløpig prioritering  

  År 2020  År 2021  År 2022  År 2023  

Utskifting av tekniske anlegg, 
Karmøyhallen  

                kr        1 600 

Oppgradering el-tavle 
Karmøyhallen  

 kr           900                

Oppgradering Åkra legesenter   kr        2 500                

Oppgradering av 
tak, Sevland skole  

 kr           900                

Norheimshallen - varmesentral                  kr            500 

Utskifting av vinduer Karmøy 
rådhus, resterende fasader  

 kr        3 000  kr       1 500           
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Oppgradering av heiser, 
Norheim BBH  

 kr        1 000                

Norheim skole 
lærerarbeidsplasser   

                kr            400 

Norheim skole ombygging 
ventilasjon tilpasset 
lærerarbeidsplasser, behovstyrt  

                kr            500 

Utskifting av brannsentraler 
omsorgsbygg  

      kr          100  kr         200  kr            100 

Håvikhallen, ventilasjon/ tak        kr          400  kr     7 000      

Utleiebygg (Sesam) ventilasjon, 
brann, vinduer  

           kr     1 000  kr        2 000 

Nye vinduer fasade øst, 
Avaldsnes skole  

           kr     1 000      

Radon-tiltak kommunale bygg        kr          100  kr         100  kr            100 

Vea barnehage kanalnett 
ventilasjon  

      kr          600           

Kolnes skole taktekking 73 bygg                  kr        1 000 

Oppgradering gymsal og 
garderober, Bø Ungdomsskole  

      kr       6 500           

Utskifting brannsentraler 
oppvekst/kultur  

 kr           100  kr          100  kr         100      

Kopervik kulturhus, 
oppgradering av fasade øst  

 kr           100  kr       1 500           

Diverse utstyr        kr          200  kr         600  kr        1 000 

Div. avvik/pålegg/krav mv   kr           500  kr       1 000  kr     4 000  kr        7 800 

SUM   kr       9 000  kr    12 000  kr  14 000  kr     15 000 

 

Universell utforming (planprosjekt) 

 
Bevilgningstype: Planprosjekt 
Status: Tidligere vedtatt 

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. Karmøy kommune vedtok i 2019 Plan for universell utforming. Planen fungerer som 
styringsverktøy for planlegging og prioritering av fremtidige tiltak. 
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Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2017 
Karmøy 

2018 
Haugesund Ålesund Larvik Arendal Kostragruppe 

13 
Landet Landet 

uten 
Oslo 

Prioritet          
Disposisjonsfond i prosent av 
brutto driftsinntekter 

8,9 % 11,3 % 7,4 % 0,9 % 5,7 % 4,7 % 11,8 % 10,7 % 11,0 % 

Eiendomsskatt i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

4,0 % 4,3 % 3,9 % 2,9 % 0,0 % 3,0 % 2,2 % 3,1 % 3,2 % 

Økonomi          
Brutto lånegjeld per 
innbygger 

147 118 149 141 171 284 196 357 197 213 210 268 189 388 201 473 203 678 

Frie inntekter i kroner per 
innbygger (B) 

50 382 52 247 52 943 51 324 53 231 52 263 53 187 56 328 55 124 

Langsiktig lånegjeld per 
innbygger 

135 133 136 684 159 986 186 083 186 694 197 084 176 081 187 353 189 739 

Netto driftsresultat i prosent 
av brutto driftsinntekter (B) 

4,6 % 2,6 % 2,9 % 0,9 % -0,3 % 1,8 % 1,9 % 2,6 % 2,2 % 

Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger (B) 

38 727 43 234 56 602 73 808 77 673 87 679 72 214 71 440 75 648 

Netto lånegjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

54,3 % 58,6 % 71,3 % 92,9 % 98,3 % 104,7 % 89,8 % 82,0 % 87,5 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)          
Eiendomsskatt annen 
eiendom Andel av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

2,8 % 3,2 % 1,4 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 0,6 % 1,5 % 1,4 % 

Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer Andel av 
brutto driftsinntekter 
(prosent) 

1,2 % 1,1 % 2,5 % 2,5 % 0,0 % 2,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 

Eiendomsskatten på en 
enebolig på 120 kvm 

2 598 2 265 4 930 4 358   3 752       

Generell skattesats 7,0 7,0 4,8 2,0   7,0       

Hvis ja, hva er størrelsen på 
bunnfradraget? 

1 000 000 1 050 000 500 000             

Hvis komm benytter diff 
skattesats for 
bolig/fritidsbol. hva er denne 
satsen? (Eie.s.loven § 12a) 

2,8 2,8 3,5             

 
Det vises generelt til eget kapittel om finansielle måltall og supplerende indikatorer.  

Lånegjeld per innbygger: Karmøy har lavere lånegjeld per innbygger enn gjennomsnittet i 
sammenlignbare kommuner (K13). Dette er konserntall, som inkluder gjeld kommunene har gjennom 
interkommunale selskaper og lignende. I treårsperioden fra 2015 til 2018 økte langsiktig lånegjeld per 
innbygger med rundt 14 prosent i Karmøy. 
 
Netto lånegjeld er lånegjeld fratrukket utlån fra kommunene. Forskjellen mellom Karmøy og K13 er 
større når man ser på netto-tallene. En grunn til det er Karmøy har gitt et ansvarlig lån til Haugaland 
Kraft og Haugaland Næringspark.   

Disposisjonsfond. Gode regnskapsresultater både i Karmøy og i kommunesektoren for øvrig de siste 
årene, har medført en styrking av kommunenes økonomiske reserver i form av disposisjonsfond. For 5-
10 år siden hadde Karmøy betydelig lavere disposisjonsfond enn sammenlignbare kommuner, men er nå 
om lag på nivå med landstallene. 
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Eiendomsskatt. Karmøy har forholdsvise høyere inntekter fra eiendomsskatt enn sammenlignbare 
kommuner, noe som i noen grad kompenserer for at Karmøy i utgangspunktet har et lavere nivå på de 
frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Det er særlig eiendomsskatt på verk og bruk som trekker opp 
for Karmøys vedkommende, mens eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom er lavere. 

Eiendomsskatt på en enebolig på en gjennomsnittlig enebolig på 120 kvm er blant de laveste i K13-
kommunene. Det skyldes at Karmøy har en forholdsvis lav skattesats (3,2 promille) på bolig- og 
fritidseiendom, samt et av landets høyeste bunnfradrag. Den generelle skattesatsen, som gjelder 
næringseiendom mv, er på maksimalsatsen 7 promille.  

Netto driftsresultat. Både Karmøy og landet for øvrig hadde positive netto driftsresultat i 2018.  

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Driftsutgifter       
Lønn -57 092 -52 320 -83 260 -83 260 -83 260 -83 260 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

-3 435 -5 416 -5 467 -5 467 -5 467 -5 467 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 468 346 358 358 358 358 

Overføringsutgifter 2 183 5 369 2 032 3 004 4 315 4 315 
Finansutgifter 275 676 187 992 197 940 220 530 238 950 254 430 

Sum Driftsutgifter 218 800 135 971 111 603 135 165 154 896 170 376 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -287 -301 -310 -310 -310 -310 
Refusjoner -2 634 -1 911 -1 794 -1 794 -1 794 -1 794 
Overføringsinntekter -2 402 350 -2 440 200 -2 533 471 -2 534 430 -2 528 583 -2 522 005 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -254 298 -185 926 -205 524 -206 424 -207 524 -208 924 

Sum Driftsinntekter -2 659 569 -2 628 338 -2 741 099 -2 742 958 -2 738 211 -2 733 033 

Sum -2 440 769 -2 492 367 -2 629 496 -2 607 793 -2 583 315 -2 562 657 
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Miljø og klima 
 
 

Klimastatistikk 
 

Utslipp av klimagasser per kommune 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 

 
 

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 
  Karmøy Haugesund Ålesund Larvik Arendal 
Annen mobil 
forbrenning 

23 729,3 1 750,3 18 450,5 18 699,9 31 673,2 

Avfall og avløp 8 093,7 8 125,3 7 003,2 17 797,6 13 554,8 
Energiforsyning 0,0 0,0 55 405,8 0,0 127,2 
Industri, olje og gass 372 615,1 1 930,4 5 788,2 2 485,5 2 058,2 
Jordbruk 27 032,2 3 238,0 767,8 19 024,2 10 791,6 
Luftfart 5 618,9 0,0 0,0 0,0 0,1 
Oppvarming 4 622,2 8 888,3 6 708,7 10 448,2 3 612,0 
Sjøfart 159 257,2 50 716,4 72 666,3 44 279,2 29 563,5 
Veitrafikk 32 909,6 14 564,8 33 984,1 57 298,7 40 105,7 

Sum 633 878,2 89 213,6 200 774,6 170 033,2 131 486,4 

 
 

Utslipp av klimagasser per år 
 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 
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Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 
  2009 2011 2013 2015 2016 2017 
Annen mobil 
forbrenning 

5 239,7 41 586,7 19 499,8 16 026,9 22 177,8 23 729,3 

Avfall og avløp 11 747,1 12 104,4 10 526,0 9 304,8 8 663,3 8 093,7 
Energiforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industri, olje og gass 419 605,8 326 304,9 335 789,3 355 944,1 350 854,8 372 615,1 
Jordbruk 28 130,9 26 971,7 26 687,5 27 828,1 27 594,0 27 032,2 
Luftfart 5 303,8 5 956,8 6 769,8 6 148,0 5 809,6 5 618,9 
Oppvarming 6 348,5 16 887,0 5 595,2 4 298,4 4 454,5 4 622,2 
Sjøfart 76 047,3 76 047,3 76 047,3 101 341,0 116 771,1 159 257,2 
Veitrafikk 42 238,0 41 526,3 40 793,7 40 228,3 37 395,3 32 909,6 

Sum 594 661,1 547 385,2 521 708,5 561 119,5 573 720,4 633 878,2 

 
 

Utslipp av klimagasser per gass 
 
Grafen viser sum utslipp fordelt per sektor og utslippstype 
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Utslipp av klimagasser per innbygger 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 

 
 

Utslipp av klimagasser per kommune 

Klimagassutslippet til Karmøy kommune er sammenlignet med tilsvarende kommuner basert på 
innbygger tall. Utslippet innenfor Karmøy sine kommunegrenser er betydelig høyere enn de 
sammenlignbare kommunene. Dette kommer i hovedsak at Karmøy kommune har mer industri og 
sjøfart, samt en flyplass som blir regnet inn som en del av utslippet. 
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Sammenligner man andre utslippskilder som veitrafikk, oppvarming og avfall og avløp ser man at 
kommunene er mer like i sine utslipp. Faktorer som areal på kommunene vil påvirke blant annet 
veitrafikk hvor kommuner med spredt bebyggelse vil få høyere utslipp sammenlignet med bykommuner 

Utslipp av klimagasser per år 

Karmøy kommune, utslipp innenfor kommunegrensene, har hatt en økning i klimagassutslipp fra 2009 til 
2017. Dette skyldes i hovedsak økning i utslipp fra sjøfart, men også energiforsyning. En økning i sjøfart 
er nasjonalt ønsket i NTP, slik at man må vente at utslippene her vil øke en stund fremover, inntil 
teknologien tillater mer bruk av elektrisk energi. Økt energiforsyning er også ventet i årene fremover, da 
vi skal ha en overgang fra fossil energi til elektrisk i store deler av samfunnet, men energien kommer i 
hovedsak fra vannkraft slik at det gir ikke direkte utslipp av klimagasser. 

Selv om utslippene totalt øker, så er det en nedgang i utslipp fra veitrafikk og avfall og avløp. Nedgang i 
veitrafikk er gitt i klimagassutslipp slik at det er usikkert hvorvidt dette kommer av en overgang til el-
kjøretøy eller om det er en nedgang i antall kjøretøy. Sett samen med økning i energiforsyning er det 
første mest trolig.   

Klima- og miljøkrav i kommunale innkjøp 

Karmøy kommune har, sammen med Haugesund og Tysvær, gått sammen om et prosjekt for å øke 
kompetanse og vektlegging av miljø- og klimakrav i innkjøp av varer og tjenester. Prosjektet har fått 
navnet "Anskaffelser med klimaambisjoner", og har fått tilskudd på 1,1 mill. kroner fra 
Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats. Det er opprettet en prosjektstilling som skal støtte 
innkjøpsavdelingene og hjelpe med å sette riktige klima- og miljøkrav i de enkelte innkjøp. 

Gjennom å stille økte miljøkrav til kommunens leverandører, skal det motivere næringslivet til å gjøre 
endringer som gir lavere klimautslipp og mer miljøvennlige løsninger. 

Energisparing 

Å kartlegge potensialet for energireduksjon i kommunale bygg er et tiltak i gjeldende kommunedelplan 
for klima og energi. I investeringsbudsjettet for 2020 er det lagt inn 2 mill. kroner til energikartlegging og 
eventuell energiomlegging i kommunale bygg og anlegg. 

Kommunen vil anskaffe et energioppfølgingssystem, som skal gi bedre oversikt over energiforbruket i 
hvert enkelt bygg. Målet er å optimalisere energiforbruket, og kommunen har som mål å redusere 
energiforbruket med 600 000 kWt i løpet av året. 

Miljøtiltak i renovasjonen 

Det er planlagt innkjøp av elektriske renovasjonsbiler. Støtte på 5,9 millioner er innvilget fra ENOVA. 
Anskaffelsen vil både redusere CO2 og NOX utslipp fra innhentingen, og dermed ha en positiv 
innvirkning både lokalt og globalt. Det vil posisjonere Karmøy som en ledende aktør på helektrisk 
innhenting av avfall, og har allerede gitt mye positiv omtale for Karmøy kommune.  

Avfallsstrategien inneholder en rekke tiltak for avfallsreduksjon og økt materialgjenvining av avfallet. 
Det gir reduserte miljøutslipp fra avfallet, og bidrar til mindre bruk av jomfruelige ressurser og 
miljøutslipp ved produksjon av nye produkter. Strategien ble vedtatt 1 juli 2019. 
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Renovasjonen er pilot på en lokksikring på restavfallsdunkene utviklet på Karmøy i samarbeid med 
kommunen. Lokksikringen vil redusere faren for at plast havner utenfor beholderen og dermed i 
naturen. Testes ut fra november 2019 for å ta en endelig beslutning om dette blir standard på alle 
restavfallsbeholdere ved ny kildesorteringsløsning. 

Mindre utslipp fra avløp 

Karmøy har for mange kloakkutslipp til sjø. Revisjon av hovedplan avløp tar høyde for å sanere utslipp 
og bygge renseanlegg. I 2020 er Åkrehamn og Norheim/Vormedal prioriterte områder for arbeid med 
ledningsnettet. Dette for å å fjerne direkteutslipp og overføre dette til kommende nytt renseanlegg på 
Åkrehamn og eksisterende renseanlegg i Haugesund. Senere i planperioden er det planlagt nytt 
renseanlegg i Kopervik. 

Tiltak for å redusere utslipp fra Borgaredalen 

I 2020-2022 er det lagt inn 20 mill. kroner for å redusere utslipp av forurensningsstoffer fra deponiet i 
Borgaredalen. Det er i tillegg lagt inn 6 mill. kroner for å utbedre renseprosessen ved behandling av 
kloakkslam fra private og kommunale septiktanker. Dette er planlagt at skal stå ferdig i 2020. 

Utslippsfri transport 

Karmøy kommune satser på økning av utslippsfri transport. I 2020 ferdigstilles kommunens 
sykkelstrategi med fokus på hele kommunen. Med dette vil det legges rammer for fremtidsrettet 
tilrettelegging for mer sykkelbruk. For korte reiser i tjeneste ble det anskaffet kommunale elsykler og i 
2020 skal de ansatte motiveres til utvidet bruk av disse. 

Grøntområder 

I 2020 vil Karmøy kommune etablere de første grønnanlegg som er bevisst rettet mot pollinerende 
insekter. Også i arbeidet ellers får denne tematikken større innflytelse. Dessuten økes fokus på arbeidet 
med bytrær. Disse kan bidra vesentlig til å møte morgendagens utfordringer med økt nedbør. Samtidig 
er dette en løsning på lang sikt. Imidlertid løses voksende utfordringer med tiltak rettet mot 
overvannsproblematikk resulterende av klimaendringen. Det forventes stor press på dette område. 

Klima- og energiplan. 

Karmøy kommune arbeider med oppfølging av kommunedelplan for klima og energi. Planens 
handlingsdel gjelder for til og med 2020. Det vil i forbindelse med ny planstrategi 2020-2023 bli foreslått 
en rullering av denne planen. 

 
Statistikk over klimeutslipp og oversikt over tiltak på miljø- og klimaområdet.  

 

Vedlegg 
 
 



Tilskuddsliste 

 
Nedenfor følger det en oversikt over tilskuddsordninger i Karmøy kommune. Dette gjelder faste årlige tilskudd og søknadsbaserte tilskuddsordninger. 

Ordforklaring 

 "Årlig bevilgning": Faste tilskuddsposter som utbetales årlig uten ny politisk eller administrativ behandling. 

 "Søknadsbasert politisk": Tilskuddsordningen hvor den årlige fordelingen av tilskuddsrammen behandles av politisk organ i Karmøy kommune. 

 "Søknadsbasert adm". Tilskuddsordning hvor rådmannen har fullmakt til å fordele midler gjennom året etter fullmakt, egne retningslinjer eller andre 
føringer. 

Budsjettområde Tilskuddsordning  Forslag 2020  Type Kommentar 

          

Tjenesteområde 1 administrasjon       

100 Politisk styring Partistøtte          273 000 Årlig bevilgning Årlig bevilgning, fordeles i tråd 
med kommunalt vedtatt 

reglement. 

120 Administrasjon Lokalmiljøgrupper          164 000 Søknadsbasert / 
adm 

Tildeles administrativt etter årlige 
søknader. Er foreslått redusert 

med 100 000 kroner til 164 000 
kroner. 

          

Tjenesteområde 4 Kultur         

231 Aktivitetstilbud barn og unge Skolekorps          500 000 Årlig bevilgning Årlig bevilgning som tildeles 
skolekorps etter en egen 

fordelingsnøkkel. 

231 Aktivitetstilbud barn og unge Frivillige lag utenom idrett          943 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tilskuddsordning for frivillige lag 
og freninger utenom 

idrettsorganisasjoner. Tildeles 
etter sak i hovedutvalg oppvekst 
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og kultur 

231 Aktivitetstilbud barn og unge Aktivitetskortet          579 000 Søknadsbasert / 
adm 

Dekning av kontingenter, 
egenandeler, cuper ol. Tildeles 

administrativt etter egne 
retningslinjer. 

370 Bibliotek Tiltak knyttet til bibliotek            10 000 Søknadsbasert / 
adm 

Tiltak i samarbeid med frivillige 
organisasjoner 

373 Kino Karmøy kino          750 000 Årlig bevilgning Driftstilskudd til Karmøy Kino 

375 Museer Private museer og fartøy      1 190 000 Årlig bevilgning Faste driftstilskudd til private 
museer/fartøy. 

375 Museer Prosjektmidler museumssektoren 193 000 Søknadsbasert / 
adm 

Prosjekter innen 
museeumssektoren 

377 Kunstformidling Kunst- og formidlingsprosjekter          115 000 Søknadsbasert / 
adm & politisk 

Kunst- og formidlingsprosjekter i 
regi av kunstnere og 

organisasjoner  

377 Kunstformidling Festivaltilskudd          300 000 Årlig bevilgning Festivaltilskudd 

377 Kunstformidling Kunst- og kulturprossjekter          101 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Kunst- og formidlingsprosjekter i 
regi av kunstnere og 

organisasjoner  

385 Andre kulturaktiviteter Frivilligsentraler          872 000 Årlig bevilgning Driftstilskudd til frivilligsentraler 

385 Andre kulturaktiviteter Kulturtiltak til eldre          169 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tilskudd til frivillige organisasjoner 
med kulturtiltak overfor eldre. 

Årlig søknad. Fordeles av 
eldrerådet. 

385 Andre kulturaktiviteter Prosjektilskudd utenfor ordinære tilskuddsordninger            52 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tiltak/prosjekter som faller 
utenfor gjeldende 

tilskuddsordninger i 
kultursektoren. Er foreslått 

redusert med 50 000 kroner. 
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385 Andre kulturaktiviteter Vikingfestivalen                     -    Årlig bevilgning Avtale med Opplev Avaldsnes. 
Tilskuddet er foreslått kuttet. 

385 Andre kulturaktiviteter 17.mai - tilskudd            61 000 Årlig bevilgning Tilskudd til 17. mai etter egen 
fordelingsnøkkel 

          

Tjenesteområde 5 Idrett         

380 Idrett Driftstilskudd idrett      1 156 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Ordinært driftstilskudd til 
idrettsorganisasjoner. Årlig 
søknad. Tildeles etter sak i 

hovedutvalg oppvekst og kultur. 

380 Idrett Idrettsanlegg      3 000 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Kommunale tilskudd til 
idrettsanlegg. Bevilges etter 

behandling i hovedutvalg 
oppvekst og kultur. 

380 Idrett Nærmiljøanlegg          500 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tilskudd til 
nærmiljøanlegg.  Bevilges etter 

behandling i hovedutvalg 
oppvekst og kultur. 

380 Idrett Reparasjon og vedlikehold          500 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tilskudd til reparasjon og 
vedlikehold.  Bevilges etter 

behandling i hovedutvalg 
oppvekst og kultur. 

380 Idrett Aktivitetstilskudd idrett            50 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Aktivitetstilskudd idrett.  Bevilges 
etter behandling i hovedutvalg 

oppvekst og kultur. 

380 Idrett Folkepulsen            50 000 Årlig bevilgning Dette tilskuddet er en del av en 
kryssfinansiering fra private og 
offentlige midler. Idrettsrådet 

fordeler totalt kr 200 000 til 
Folkepulsprosjekter. 

Idrettsorganisasjoner søker til 
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idrettsrådet.  

380 Idrett Prosjekttilskudd idrett            39 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Prosjektilskudd idrett.  Bevilges 
etter behandling i hovedutvalg 

oppvekst og kultur. Posten er 
foreslått redusert med 50 000 

kroner. 

380 Idrett Offentlig bading          100 000 Årlig bevilgning Tilskudd til offentlig bading i 
Vormedal og Skudeneshavn 

380 Idrett Helganes Motorsportanlegg          165 000 Årlig bevilgning Driftstilskudd Helganes 
Motorsportanlegg. 

381 Kommunalale idrettsanlegg Øvrige idrettstilskudd            15 000 Søknadsbasert Tilskudd til tiltak som faller 
utenfor andre tilskuddsordningen 

innen idrett. 

Tjenesteområde 6 Livssyn         

390 Den norske kirke Driftstilskudd Den Norske kirke    20 860 000 Årlig bevilgning Driftstilskudd etter kirkeloven § 
15. 

392 Tros- og livssynssamfunn Driftstilskudd tros- og livssynssamfunn      2 286 000 Årlig bevilgning Tilskudd til livssynsorganisasjoner 
utenfor Den norske kirke.. 

Fordelingsnøkkel bestet ut fra 
forskrift, medlemstall og 

størrelsen på kommunalt tilskudd 
til Den norske kirke 

393 Gravplasser Tilskudd til kirkegårdsformål      4 530 000 Årlig bevilgning Tilskudd til Karmøy kirkelig 
fellesråd for å ivareta forvaltning 

og drift av gravplasser.  

          

Tjenesteområde 7 Helse         

233 Forebyggende helsearbeid Møteplassen          400 000 Årlig bevilgning Tilskudd til Møteplassen. Har vært 
kr 1 150 000, men er foreslått 
redusert med 750 000 kroner. 
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233 Forebyggende helsearbeid Rusfrie arrangementer            53 000 Søknadsbasert / 
adm 

Tilskudd til frivillige organisasjoner 
som har rusfrie arrangement i 

helgene. Tildeles administrativt. 

233 Forebyggende helsearbeid Amathea                     -    Årlig bevilgning Tilskudd til Amathea. Er foreslått 
kuttet fra 2020. 

233 Forebyggende helsearbeid Kreftomsorg og Kirkens SOS                     -    Årlig bevilgning Tilskudd til kreftomsorg og Kirkens 
SOS. Har vært totalt 245 000 

kroner.  Er foreslått kuttet fra 
2020. 

Tjenesteområde 8 Omsorg         

234 Aktiviseringstjenester Tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne          230 000 Søknadsbasert / 
politisk 

Tilskudd til frivillige organisasjoner 
som har tilbud for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. 
Tildeles etter sak i hovedutvalg 

oppvekst og kultur. 

234 Aktiviseringstjenester Feriefond            80 000 Søknadsbasert / 
adm 

Feriefond for mennesker med 
nedsatt funksjosnevne. Tildeles 

administrativt etter egne 
retningslinjer. 

          

Tjenesteområde 9 Sosial         

243 Tilbud til personer med rusproblemer Gatejuristen          102 000 Årlig bevilgning Tilskudd til Gatejuristene 

          

Tjenesteområde 12 Nærmiljø         

335 Rekreasjon i tettsted Flagging            93 000 Årlig bevilgning Avtaler med frivillige 
organisasjoner om flagging. 

360 Naturforvaltning Friluftsanlegg          100 000 Søknadsbasert / 
Politisk 

Tilskudd til friluftsanlegg i regi av 
lag og foreninger. 

360 Naturforvaltning Mink- og sjøfuglprosjektet            20 000 Annet Skuddpremie på mink. Dette 
prosjektet får også midler fra 

fylkesmannen. 
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360 Naturforvaltning Naturforvaltningstiltak            38 000 Annet Midler som brukes i samarbeid 
mellom naturforvaltning og 

privatpersoner. I hovedsak bønder 
som mottar midler for å ivareta 

naturmangfold i kommunen. 
Dette gjelder for å ivareta hubro, 

vipe, storspove, krykkje, 
åkeerrikse med mer, samt å 

hindre gjengroing. Det er i 
prosjekter som også mottar midler 

fra andre instanser som 
fylkesmann, 

landbruksdepartement og 
miljødirektorat 

365 Kulturminnevern Foreningen Gamle Skudeneshavn          100 000 Årlig bevilgning   

365 Kulturminnevern Private restaureringstiltak          242 000 Søknadsbasert / 
adm 

Tilskudd til private 
restaureringstiltak. 

          

Tjenesteområde 13 Bolig         

283 Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig. 

Etablerings- og tilpasningstilskudd      3 673 000 Søkandsbasert / 
adm 

Tidligere var dette tilskudd som 
ble ble finansiert av Husbanken, 

og videreformidlet av kommunen. 
Fra 2020 er tilskuddene et 

kommunalt ansvar, og finansert 
gjennom frie midler. Tildeles etter 

egne retningslinjer. Gjelder 
tilskudd til personer som trenger 

bistand til å kjøpe eller beholde 
bolig, eller som har behov for 

tilpassing av boligen. 
Finansieringen av ordningen er 

lagt opp. Karmøy kommer 
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økonomisk dårlig ut av 
omleggingen, og det er derfor 
færre midler tilgjengelig enn i 

2019. 

Tjenesteområde 14 Næring         

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd inkubator/Validé          204 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd næringshage/RRS          255 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd Skudeneshavn Næringsforening            71 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd Åkrehamn Vekst            71 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd Byen Vår Kopervik            71 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd Karmøy Næringsråd          102 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd Maritimt forum            43 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Betaling tjenester Skape.no. Fast honorar            54 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Betaling tjenester Skape.no. Bedriftsrådgivning - 
variabelt 

           50 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Medlemsskap Energirike            25 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Medlemsskap Sasiro v/Norwegian Tunnel Safety 
Cluster 

             6 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Medlemsskap Norwegian Smart Care Cluster            20 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Nettverk Fjord- og Kystkommuner (NFKK)            53 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Industrikommunene            25 000 Årlig bevilgning   

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Energiprogrammet NCEC (driftstilskudd            89 000 Årlig bevilgning   

329 Landbruk Tilskudd til Norsk landbruksrådgivning Rogaland          116 000 Årlig bevilgning   
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Tjenesteområde 18 Økonomi         

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
ansvarsområde 

Kommunal kontantstøtte                     -    Søknadsbasert / 
adm 

Kommunal kontantstøtte. 
Søknader behandles 

administrativt etter egne 
retningslinjer. Ordningen er 

foreslått kuttet. 

Det er ikke tatt med ordninger av typen økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, tilskudd til foreldre/fosterforeldre i barnevernet, selv om dette også føres 
som tilskudd i kommunens regnskap. 

 



Gebyrregulativ 2020 

 

Oppvekst og kultur 

OPPVEKST OG KULTUR 2019 2020 Endring 

        

Barnehageplass, per måned       

Full plass, inntil 9 timers dag* (2019 pris er per 1.8.19) kr 3 040 kr 3 135 3,1 % 

        

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. 

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-plass, per måned 
Skoleåret 

19/20 
Skoleåret 

20/21   

Hel plass til kl. 15:00 kr 2 162 kr 2 229 3,1 % 

Delt plass til kl. 15:00 kr 1 080 kr 1 113 3,1 % 

Hel plass til kl. 16:30 kr 2 903 kr 2 993 3,1 % 

Delt plass til kl. 16:30 kr 1 453 kr 1 498 3,1 % 

        

        

Kulturskolen, per år  
Skoleåret 

19/20 
Skoleåret 

20/21   

Individuell elevplass kr 3 965 kr 4 088 3,1 % 

Gruppeundervisning elevplass kr 2 823 kr 2 911 3,1 % 

Materiellutgifter Drama, Teater og Kulturfag kr 747 kr 770 3,1 % 

Instrumentutleie kr 1 114 kr 1 149 3,1 % 

        

        

Svømmehallene       

Karmøyhallen       

Enkeltbillett, barn kr 30 kr 35 16,7 % 

Klippekort, 10 klipp barn kr 250 kr 300 20,0 % 

Enkeltbillett, voskne kr 45 kr 50 11,1 % 

Klippekort, 10 klipp voksne kr 400 kr 450 12,5 % 

Satsene for enkeltbilletter ble sist endret i 2013. Satsene for 
klippekort ble sist endret i 2016.       
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Bibliotek       

Hovedutvalg oppvekst og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser.   

Helse og omsorg 

HELSE OG OMSORG 2019* 2020 Endring 

        

*) 2019-tall er satser gjeldende etter kommunestyresak 
34/19.       

        

Egenandeler for hjemmebaserte tjenester - Hjemmehjelp     

Timepris Timepris 2019 
Timepris 

2020 Endring 

Inntekektsgruppe under 2G * 278 287 3,2 % 

Inntektsgruppe 2-3 G 432 445 3,0 % 

Inntektsgruppe 3-4 G 444 458 3,2 % 

Inntektsgruppe 4-5 G 444 458 3,2 % 

Inntektsgruppe Over 5 G 532 548 3,0 % 

        

Månedstak 
Månedstak 

2019 Månedstak Endring 

Inntekektsgruppe under 2 G 1) 1)   

Inntektsgruppe 2-3 G kr 1 343 kr 1 385 3,1 % 

Inntektsgruppe 3-4 G kr 2 688 kr 2 771 3,1 % 

Inntektsgruppe 4-5 G kr 3 655 kr 3 768 3,1 % 

Inntektsgruppe Over 5 G kr 4 515 kr 4 655 3,1 % 

1) Månedstak for inntektsgruppe under 2G er 
forskriftsregulert       

        

Egenandeler Trygghetsalarm, månedsleie (inngår ikke i månedlig maksimalbeløp)   

Inntektsgruppe 2019 2020 Endring 

Under 2G kr 258 kr 266 3,1 % 

2-3 G kr 258 kr 266 3,1 % 

3-4 G kr 258 kr 366 41,9 % 

4-5 G kr 258 kr 366 41,9 % 

Over 5 G kr 258 kr 366 41,9 % 

Installering/flytting av alarm kr 448 kr 462 3,1 % 

        

        

Andre tjenester / abonnementsordninger       

a) Full kost, tilsvarende som i sykehjem, per måned kr 2 897 kr 2 987 3,1 % 

b) Kun middager inkl. dessert/suppe, per måned kr 1 654 kr 1 705 3,1 % 

c) Husholdningsart. såpe, vaskemidler, toalettpapir mv per kr 192 kr 198 3,1 % 
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måned 

d) Vask og leie av tøy sengetøy, håndklær og kultur per 
måned kr 277 kr 286 3,2 % 

e) Mat dagtilbud matservering dagtilbud/institusjon kr 79 kr 81 2,5 % 

        

Institusjonsbaserte tjenester       

Vedlerlag for dag / nattopphold 1) kr 85     

Vederlag for korttidsopphold 1) kr 165     

Vederlag for langtidsopphold Individuelt beregnet etter statlig forskrift 

        

1) Uavhengig av inntekt, regulert i egen forskrift       

Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det 
nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert 
ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene.  

        

Egenbetaling/ håndteringsgebyr korttidshjelpemidler       

  2019 2020 Endring 

Tilkjøring, montering og henting av korttidshjelpemiddel  kr 300 kr 309 3,0 % 

Egenandel pr utlån 3 mnd kr 300 kr 309 3,0 % 

Egenandel pr utlån 6 mnd kr 600 kr 619 3,2 % 

        

*Etter 6 måneder vil pasienten ved behov få innvilget varige hjelpemidler som er gratis.   

**Distribusjonen inkluderer montering, regulering, vask, ettersyn og reparasjon.    

Vann, avløp og renovasjon 

VANN, AVLØP OG RENOVASJON (beløp er eks. mva) 2019 2020 Endring 

        

Vann       

Abonnementsgebyr kr 1 532 kr 1 609 5,0 % 

Enhetspris pr. m3 kr 5,50 kr 5,78 5,1 % 

        

Kloakk       

Abonnementsgebyr kr 2 137 kr 2 300 7,6 % 

Enhetspris pr. m3 kr 10,24 kr 11,02 7,6 % 

        

Septiktømming       

Årsavgift rutinetømming kr 1 053 kr 1 053 0,0 % 

Tømming av tank utenom rutine kr 1 754 kr 1 754 0,0 % 

+ ekstraomkostninger kr 433 kr 433 0,0 % 

Store tanker pr. m3 kr 433 kr 433 0,0 % 

Tømming kveld (15:30 - 21:00) kr 2 631 kr 2 631 0,0 % 
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Tømming natt (21:00 - 07:00) kr 3 044 kr 3 044 0,0 % 

Tømming helg (lør. 07:00 - man. 07:00) kr 3 044 kr 3 044 0,0 % 

Bomtur  Tank ikke klargjort etter varsel kr 383 kr 383 0,0 % 

Forskjøvet tømming kr 433 kr 433 0,0 % 

        

Tilknytningsavgifter       

Tilknytningsgebyr vann kr 6 000 kr 6 300 5,0 % 

Tilknytningsgebyr kloakk kr 7 000 kr 7 700 10,0 % 

        

Leie vannmåler       

20 millimeter kr 270 kr 283 4,8 % 

25 millimeter kr 400 kr 420 5,0 % 

40 millimeter kr 750 kr 788 5,0 % 

50 millimeter kr 1 200 kr 1 260 5,0 % 

80 millimeter kr 1 900 kr 1 995 5,0 % 

100 millimeter kr 2 000 kr 2 100 5,0 % 

        

Diverse særavgifter       

Stenge- /åpnegebyr per gang kr 350 kr 600 71,4 % 

Avlesning vannmålere kr 550 kr 600 9,1 % 

        

Renovasjonsavgifter       

Årsgebyr boligenheter kr 2 270 kr 2 395 5,5 % 

Årsgebyr hytter (26 tømminger, iht. vedtak KST 88/11) kr 1 134 kr 1 198 5,6 % 

Fradrag for godkjent hjemmekompostering kr 290 kr 290 0,0 % 

        

Papir 240 liter næring kr 1 174 kr 1 174 0,0 % 

Papir 660 liter Næring kr 3 229 kr 3 229 0,0 % 

Rest 180 liter næring kr 2 270 kr 2 838 25,0 % 

Rest 660 liter Næring kr 8 308 kr 10 387 25,0 % 

        

Tømmegebyr Borgaredalen       

        

Privat (priser inkl. mva)       

Personbil kr 60 kr 80 33,3 % 

Stasjons- og liten varebil kr 120 kr 160 33,3 % 

Stor varebil, stor henger kr 230 kr 300 30,4 % 

Tonnpris privat (store lass og ved tvil)   kr 818 ny 

Dekk på felg (pris per stk) kr 65 kr 70 7,7 % 

Hageavfall liten kr 50 kr 50 0,0 % 

Hageavfall stor kr 100 kr 100 0,0 % 
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Næring (priser eksl. mva)       

Minstepris ved levering av avfall   kr 244 ny 

Fakturagebyr, giro og elektroniske faktura   kr 100 ny 

Restavfall til sortering pr. tonn kr 1 300 kr 1 525 17,3 % 

Restavfall til deponi pr. tonn kr 1 300 kr 1 525 17,3 % 

Trevirke pr. tonn kr 1 300 kr 1 300 0,0 % 

Hageavfall pr. tonn kr 600 kr 600 0,0 % 

CCA trykkimpregnert pr. tonn kr 2 120 kr 2 120 0,0 % 

Asbest pr. tonn kr 1 200 kr 1 200 0,0 % 

Blåsesand pr. tonn kr 820 utgår   

Septikslam ferdig avvannet pr. tonn kr 240 kr 1 970 720,8 % 

Septikslam til avvanning pr. tonn kr 360 kr 2 070 475,0 % 

Vinduer kg   kr 6 ny 

Vinduer under 1,5m2 pr. stk   kr 180 ny 

Vindu over 1,5 m2 pr. stk.   kr 300 ny 

        

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.   

        

Diverse (priser inkl. mva)       

1 sett dunker (3 stk) kr 1 250 kr 1 250 0,0 % 

180 l restavfallsdunk kr 550 kr 550 0,0 % 

240 l restavfallsdunk kr 550 kr 550 0,0 % 

660 l restavfallsdunk kr 2 200 kr 2 200 0,0 % 

240 l papiravfallsdunk kr 550 kr 550 0,0 % 

Spesialavfallsdunk kr 150 kr 150 0,0 % 

Kompostdunk kr 3 067 kr 3 361 9,6 % 

  

Teknisk 

TEKNISK 2019 2020 Endring 

        

Husleie       

Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år 
indeksreguleres med virkning fra 1.7.2020. Nye leieforhold, og 
leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, 
reguleres ut fra "gjengs leie/markedsleie"       

        

Feieavgift (inkl. mva) - utdrag av gebyrregulativet       

Tilsyn gass kr 270 kr 292 8,1 % 

Tilsyn ovn kr 270 kr 292 8,1 % 

Feiing hvert år kr 345 kr 373 8,1 % 
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Feiing hver 2. år kr 173 kr 187 8,1 % 

Feiing hvert 3.år kr 115 kr 124 7,8 % 

Feiing hvert 4. år kr 86 kr 93 8,1 % 

Feiing hvert 5.år kr 68 kr 73 7,4 % 

Feiing hvert 6. år kr 58 kr 62 6,9 % 

 

Gebyrregulativ byggesak og oppmåling 

 
Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, 
landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også 
matrikkelforskriften, eierseksjonsloven § 15, forurensningsforskriften kap 12 og 13 og veglova §§ 32 og 
57. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy kommune. Ikrafttredelse: 1. Januar 2020 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1. Betalingsplikt 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges tiltakshaver. Gebyret 
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og 
forsinkelsesrenter. 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller 
eierseksjonsloven. 

§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt 

Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonering beregnes etter de satser som 
gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen. 

Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har 
ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd. 

§ 1-3. Gebyrene i regulativet 

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med 
selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret. 

§ 1-4 Medgått tid 

     Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter     

     medgått tid pr påbegynte time. 

§ 1-5. Tilbaketrekking av søknad 
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Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen 
har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales. 

§ 1-6. Avslag 

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å 
etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Avslagsgebyr godskrives 
ikke ved innsending av ny revidert søknad. 

§ 1-7. Klage 

Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med unntak av de tilfeller 
hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-7 om åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak 
om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland etter reglene i forvaltningsloven. 

§ 1-8. Urimelig gebyr 

Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i 
forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken. Særlige tilfeller vil ikke gjelde 
enkeltpriser i regulativet, som eksempelvis større garasjer, men større gebyrer som er utregnet ved 
hjelp av en eller flere komponenter som pris per m2 eller per boenhet. 

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer 

I denne forskriften menes med: 

a. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, 
bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2. 

b. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. 
Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457. 

c. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med 
utgangspunkt i NS-3940. 

d. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og 
lager. 

e. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper 
fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning. 

f. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller 
seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som 
selvstendig eiendom. 

g. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter 
NS-3457. 

h. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter 
som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri 
eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom. 

i. Matrikkel: Nasjonalt register over alle faste eiendommer, bygninger og adresser. Hver eiendom 
har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), 
festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller 
seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, 
Adresse- og Bygningsregisteret).Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har 
disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og 
Bygningsregisteret). 
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j. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige 
formål klassifiseres som næringseiendom. 

k. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 
l. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er 

avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. 
m. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 
n. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) 
o. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og 

konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4. 

Kapittel 2 – Privat reguleringsplan 

§ 2-1. Generelt 

Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.  Forskriften gjelder saker som omfattes av pbl. 
kap 12.  Gebyret er delt i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr.  Endringer eller 
tillegg i areal som kommunen ber om skal ikke inn I gebyrgrunnlaget 

§ 2-2. Faktureringstidspunkt 

Plangebyret fastsettes på utleggingspunktet og faktureres når saken er 1.gangsbehandlet..  Kommunen 
kan avslutte saker hvor det er mer enn 1 år siden siste kontakt mellom kommunen og 
regulant.  Oppstartsmøter faktureres når avholdt.. Gebyr for avklaring av reguleringsspørsmål eller pbl. 
12-8 faktureres når regulant anmoder om en slik sak. 

§ 2-3. Timepris 

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen 
dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Timesatsen er kr 1616.- pr påbegynt time. 

Private reguleringsplaner   

Varenr. Timepris Gebyr 2020 Gebyr 2019 

Vnr. Y For tjenester som skal faktureres etter medgått tid 1.450 1.180 

  Oppstart, jf. pbl § 12-8     

Vnr. Y Oppstartsmøte (også ved endring av plan) 8.160 - 

Vnr. Y Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. 
pbl § 12-8 første og annet ledd. 

13.600 - 

  Behandlingsgebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 
12-11 

    

Vnr. Y Behandling av forslag til detaljreguleringsplan  inntil 2000m2 34.000 24.050 

Vnr. Y Behandling av forslag til detaljreguleringsplan  mellom 2000m2 og 
inntil 5000m2 

68.000 24.050 

Vnr. Y Behandling av forslag til detaljreguleringsplan  mellom 5000m2 og 
inntil 10000m2 

85.000 24.050 

  Behandling av forslag til detaljreguleringsplan  mellom 10000m2 og 
inntil 20000m2 

102.000 24.050 

  For areal over 20000m2 et tillegg på påbegynt 1000m2 680   

Vnr. Y Behandling av forslag til detaljreguleringsplan med planprogram og 
konsekvensutredning 

50% tillegg - 
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  Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA     

Vnr. Y Pr kvadratmeter beregnet etter bruksareal (jf. NS 3940) som 
planforslaget hjemler. 

10 pr m2 
BRA 

  

  Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd     

Vnr. Y Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd adm. 
Behandling. 50% av gebyret ved full prossess (Jf pbl§§ 12-10 og 12-

11 politisk behandling) 

17.000 10.800 

Vnr. Y Mindre reguleringsendringer, pbl § 12-14 annet ledd politisk 
behandling. 60% av gebyret ved full prossess (Jf pbl§§ 12-10 og 12-

11 politisk behandling) 

23.800 18.900 

Vnr. Y Vesentlige endringer som er å betrakte som ny sak etter §12-14 
første ledd, gebyrlegges som om det er en ny sak 

Se over 24.050 

  Trekk av søknad     

  Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra regulant 
skal regulanten betale en skjønnsmessig  andel av gebyret avhengig 

av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. 

                         - 

Vnr. Y For saker som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt 
planforslag er mottatt 

10 % - 

Vnr. Y For saker som avsluttes etter innsendt planforslag, men før 
førstegangsvedtak 

80 % - 

Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling 

§ 3-1. Generelt 

Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. 

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg og alle andre bygg. 
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For 
boligbygg er ofte kompleksiteten et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For 
andre bygg er det mer den generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer 
gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner, samt gebyr for 
kart i henhold til gjeldende regulativ. 

§ 3-2. Gebyrberegning 

Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt 
kommunens veiledning- og tilsynsvirksomhet. 

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr. bygning/ byggesak. 

Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis o.l. For 
kombinasjonseiendom beregnes gebyret etter de enkelte delene. 

§ 3-3. Tilsyn 

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, 
avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 35% av byggesaksgebyrene er beregnet til å dekke 
kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet. 
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§ 3-4. Ulovlig byggearbeid 

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8, kan 
kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i byggesaksforskrifta § 16-
1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om byggesak m/veiledning, om 
utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved 
ulovligheter. 

§ 3-5. Timepris 

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr 
etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og 
tilsyn. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl kapittel 18. 

§ 3-6. Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres 

For søknader som trekkes før behandling betales et gebyr på kr 2 000,-.  Når en sak trekkes etter at 
igangsettingstillatelse er gitt ved bortfall av tillatelse i hht pbl § 21- 9 første ledd, refunderes ikke noe 
gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke. For søknader 
som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes et gebyr på kr. 2.000. 

§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g 

Dette er søknader som etter en vurdering kommer inn under pbl § 20-5 generelt og punkt f: andre 
mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I tillegg gjelder det saker som 
avsluttes uten realitetsvedtak. 

Forhåndskonferanse - PBL § 21-1   

Varenr. Forhåndskonferanse Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y § 21-1 Forhåndskonferanse (gebyret trekkes fra endelig byggesaksgebyr) 3.000 - 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - PBL § 20-4   

Varenr. Mindre tiltak Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 a.) tilbygg 0 - 
50 m2 

3.100 2260 

Vnr. Y § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 
0 - 50 m2 

3.850   

Vnr. Y § 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom, (SAK10 § 3-1 b.) frittliggende 
51 - 70 m2 

4.600   

Vnr. Y § 20-4 b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 7.700   

Vnr. Y § 20-4 c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg - max 2 år 9.200   

Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3.   

Varenr. Boligbygg (inkl. fritidshus) Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y For bygg med én boenhet 11.500 11400 

Vnr. Y Tillegg pr. boenhet 5.750 8430 

Vnr. Y Til- og påbygg/ ombygging nye boenheter per enhet 7.700 3700-9700 
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Vnr. Y Til- og påbygg/ombygging/annet <50kvm 

  
3.000   

Vnr. Y Til- og påbygg/ ombygging annet > 50kvm 4.600 3700-9799 

  Alle andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom     

Vnr. Y Større garasjer etc. > 50 m2 6.150 3700-9700 

Vnr. Y Murer/levegger/brygger/basseng etc. 4.600 4700-5800 

Vnr. Y Rehabilitering av pipe 1.500 2570 

  Alle andre bygg, til- og påbygg, min.gebyr kr 15.000,-, maks. gebyr kr 
500.000,- 

    

Vnr. Y For de første 0 - 100 m2 per m2 BRA 

  

150   

Vnr. Y For de neste m2 per m2 BRA 30   

Vnr. Y 50% reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller o.l. 

Bygningstype: 231-249;421-439 

    

Vnr. Y 50% reduksjon for ombygging     

  Ramme og IG     

Vnr. Y For hver igangsettingstillatelse (IG) 2.300   

Vnr. Y %-tillegg for rammetillatelse  (lovendring gir anledning til å velge ett-
trinn. Flere trinn gir merarbeid for kommunen) 

20%-
tillegg 

  

Diverse tiltak   

Varenr. Diverse tiltak Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Bygn. tekn. Installasjoner og VA-anlegg, (pbl. § 20-1 a og f) 6.150 2570-11260 

Vnr. Y Vesentlige terrenginngrep, støttemurer, støyskjerm etc. (pbl. § 20-1 k) 6.150 6475 

Vnr. Y Trafikk-/samf.anlegg (VA,veg, parkeringsplass, kaianlegg etc.) (pbl. § 20-
1 l) 

7.650 2775-6475 

Vnr. Y Skilt / reklame 3.050 2570-5800 

  

  

Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19   

Varenr. Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Dispensasjon for fortetting / ny tomt i regulert område + ny bolig 7.500 6475-8650 

Vnr. Y Dispensasjon for plan / plankrav / byggeforbud etter § 1-8 7.500 6475-8650 

Vnr. Y Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav, etc. 7.500 6475-8650 

Vnr. Y Dispensasjon fra planer som mangler eller med uklar grad av utnytting - 
for mindre tiltak I boligområder 

    7.500 6475-8650 

Vnr. Y Fravik fra teknisk forskrift 7.500 - 
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Bruksendring, pbl. § 20-1 d.   

Varenr. Gebyr for ombygging kommer i tillegg Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Bruksendringer av mindre del av bolig 3.840 - 

Vnr. Y Bruksendring hel boenhet, større bygg/ næringsbygg – gjelder ikke ved 
totalombygging. Da benyttes punktene som for nybygg § 20-3 

7.700 - 

Søknad om endring av tillatelse   

Varenr. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Bolig / fritidsbygg / deling 4.600 - 

Vnr. Y Andre bygg og anlegg 6.150 - 

Riving, pbl. § 20-1 e   

Varenr. Riving. Gebyr per bygning. Riving av mindre bygg beregnes etter pbl 
§20-4 

Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Alle bygg     6.900 2625-11250 

Ansvarsretter og ferdigattest   

Varenr. Søknad om ansvar Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Selvbygger 1.500   

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest     

Vnr. Y Midlertidig brukstillatelse 5.750   

  Ferdigattest 2.250   

Vnr. Y Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter 
midlertidig brukstillatelse 

2.250   
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Kapittel 4 – Oppmålingsforretning 

§ 4-1. Generelt 

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven skal betale gebyr.  Forskrift med hjemmel i 
matrikkelloven § 32. Sammenslåing av matrikkelenheter er gratis. Gjør rekvirenten under sakens gang 
forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyrkravet. 

§ 4-2. Timepris 

Delingssaker - pbl. § 20-1 m.   

Vare-
nr. 

Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg. Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Fradeling av tomt    6.150 2775-4730 

  Tilleggsareal/Arealoverføring    3.450 2275-4730 

  Delingssaker utover en parsell faktureres med 50% per enhet.     

Alle andre søknadspliktige tiltak, reviderte tegninger, veganlegg, endret utkjørsel, 
mangelbrev,mm 

  

Vare-
nr. 

Medgått tid Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

  Pr påbegynt time 1.450   

Rabatter – grønt gebyr   

Vare-
nr. 

Oppføring av bygg etter passivhusstandard, plusshus, gjenbruk av 
materialer, min 50% dokumentert 

Gebyr 
2020 

Gebyr 2019 

Vnr. Y Fratrekk av samlet gebyrstørrelse inntil -50% - 

  Fratrekk av gebyr for forhåndskonferanse hvis byggesak ila 1 år 3.000   

  Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene 
for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for 

yrkesbygg. 

-30%   

  Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil 
være et 0-utslippshus eller plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å 

være ett passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og 
produksjon av bygget. 

-50%   

  Det gis reduksjon av byggesaksgebyret for behandling av søknad som 
omfatter etterisolering av bygg oppført før 1980, dersom det kan 

dokumenteres at tiltaket utføres som anvist av kvalifisert rådgiver. 

-50%   

  Byggesaksgebyret frafalles i sin helhet for de tiltak som er støttet av 
Enova, samt for evt. søknad om solcellepanel og varmepumpe. 

-100%   
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For de tjenester som ikke er omtalt eller passer inn i regulativet, men som krever behandling etter 
matrikkeloven, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, 
støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. 

  

For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til kommunen vil klart overstige hva som dekkes inn 
gjennom de enkelte gebyrene kan kommunen på forhånd velge at det skal faktureres etter medgått 
tid.  Timepris gjelder også for registrering av private grenseavtaler og registrering av eksisterende 
jordsameie. 

§ 4-3. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke kan 
matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 
bestemmelsene i gebyrregulativet vedrørende etablering av matrikkelenhet. 

Generelt 

Varenr. Timepris etter matrikkelloven Gebyr 

Vnr. Y Selvkost timepris for arbeid etter matrikkelloven. 

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid, se § 4-2. 

1.450 

  Utstedelse av matrikkelbrev   

Vnr. Y Matrikkelbrev inntil 10 sider (fastsatt av Kartverket) 175 

Vnr. Y Matrikkelbrev over 10 sider (fastsatt av Kartverket) 350 

  Kopier og utskrifter av tinglyste eller matrikkelregistrerte dokumenter. Gebyrene er 

merverdiavgiftspliktig. 

  

Vnr. Y Kopi av målebrev, per stykk 175 

Vnr. Y Målebrev i PDF-format, , per stykk 175 

Vnr. Y Seksjoneringstegninger (etter 1.1.1998) - inntil 10 sider: 175 

Vnr. Y Seksjoneringstegninger - over 10 sider: 350 

Vnr. Y Tinglysningsgebyr (fastsatt av staten) 525 

Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring  (ikke til regulert offentlig veg) 

Varenr. Etablering av grunneiendom/parsell/areal og festegrunn Gebyr 

Vnr. Y Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring 19.550 

  Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760 

  Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende 
grensepunkt 

980 

  Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) 

(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter 
samtidig. 

Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.) 

  

Vnr. Y Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for 
grensejustering,V.nr. 

  

  Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn   

Vnr. Y Pris som for klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er 
målt. (Vnr.) 
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Etablering og oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Vnr. Y Halvt gebyr i forhold til etablering av matrikkelenhet.  Halvt gebyr i forhold til 
klarlegging/nyetablering av grensepunkter. Se under etablering av grunneiendom 

m.v. 

  

Etablering av anleggseiendom 

Vnr. Y Pris som for etablering av matrikkelenhet   

Etablering av matrikkelenhet uten fullført opmålingsforretning 

Varenr. Etablering av grunneiendom/parsell/areal og festegrunn Gebyr 

Vnr. Y Per matrikkelenhet som etableres 21.500 

  Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760 

  Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken, også foreløpige grensepunkt 980 

  Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) 

(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter 
samtidig. 

Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.) 

  

Vnr. Y Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen 
for grensejustering,V.nr. 

  

Grensejustering 

Varenr. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Gebyr 

Vnr. Y Grunnpris 7.820 

Vnr. Y Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760 

  Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende 
grensepunkt 

980 

  Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte 
matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg 

kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum 

overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering. 

  

  Anleggseiendom   

Vnr. Y Grunnpris 8.500 

  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-
eiendommens volum, men den 

maksimale grensen er 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i 
anleggseiendommens grunnflate. 

  

Arealoverføring for anleggseiendom 

Varenr. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Gebyr 

Vnr. Y 
 Arealoverføring til anleggseiendom 

Over bakken 20.400 

Under bakken 13.600 

   Kvantumsrabatt ved flere arealoverføringer i samme sak 

 2 - 5 parseller gir 20% rabatt  

 >5 parseller gir 30% rabatt  
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Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat- 

bestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter 

Varenr. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat- 

bestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning 

Gebyr 

Vnr. Y For inntil 3 punkt 11.535 

Vnr. Y For overskytende grensepunkt 1.760 

  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele 
tomten måles opp settes 

gebyret ikke høyere enn gebyrene etter etablering av matrikkelenhet. 

  

Påvisning/merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning eller kartforretning 

Varenr. Påvising/merking av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat- 

bestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning 

Gebyr 

Vnr. Y For inntil 2 punkt 5.960 

Vnr. Y For overskytende grensepunkt 980 

Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring  til regulert offentlig veg) 

Varenr. Etablering av grunneiendom og festegrunn Gebyr 

Vnr. Y Per matrikkelenhet som avgir grunn 3.910 

  Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 1.760 

  Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken/ Nymerking av eksisterende grensepunkt 980 

  Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) 

(Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig. 

Det betales 90 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell.) 

  

Vnr. Y Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for 
grensejustering,V.nr. 

  

Kapittel 5 – Eierseksjonering 

§ 5-1. Generelt 

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter matrisen under. 

Gebyr etter eierseksjonsloven § 15 

Varenr. Eierseksjonering Gebyr 

Vnr. Y 1-8 seksjoner 5.865 

Vnr. Y Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon 490 

Vnr. Y Oppheve seksjoner 3400 

Vnr. Y Befaring 2.300 

  Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvedning ved behandling av saken. 1955 

  For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal 
på 

eierseksjoner 
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Kapittel 6 - Refusjon 

§6.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven 

Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens § 18-9. 

  Refusjonssaker etter plan og bygningslovens § 18-9. 2020 2019 

Varenr. Refusjon Gebyr Gebyr 

Vnr. Y 1. Gruppe I: Gebyrgrunnlag < 5,0 mill. kr. 3,5 % av godkjent regnskap (dvs. 
etter godkjent kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr. 50.000,- 

50.000 Pr time 

  2. Gruppe II: Gebyrgrunnlag > 5 mill. kr. Gruppe I + 1,0 % av godkjent 
regnskap over 5,0 mill 

Variabel Pr time 

            

Kapittel 7 – Jordloven  

§ 7-1. Generelt 

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: 

Gebyr etter jordloven 

Vare-nr. Jordlovsaker Gebyr 

Vnr. Y Konsesjonsbehehandling 5.000 

  

  

Deling etter jordlovens § 12 2.000 

Kapittel 8 - Forurensningsloven/forurensningsforskriften 

§ 8-1. Generelt 

I følge Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering 
av nye avløpsanlegg. 

Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak. 

  

  

  

Utslippstillatelser fra separate avløpsanlegg 2020 2019 

Varenr. Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg, tillatelser etter 
forurensningsloven 

Gebyr Gebyr 

Vnr.Y Pr tillatelse 5.100 4.320 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-2#KAPITTEL_4-2
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Kapittel 9 – Graving i kommunal veg 

§ 9-1. Generelt 

Alle gravetiltak i offentlig veg er søknadspliktige tiltak etter vegloven §§ 32 og 57 og skal betale gebyr 
etter matrisen under. Søknader behandles etter kommunens retningslinjer for framføring av kabler, 
ledninger og graving i kommunal veg. 

Gebyret dekker eventuell befaring, verifisering og behandling av dokumentasjon. 

Gebyr etter veglova §§ 32 og 57 

Varenr. Behandling og oppfølging av gravesøknader Gebyr 

Vnr.Y Gravesøknad 3200 

Kapittel 10 – Utleie av offentlig areal 

§ 10-1. Generelt 

Karmøy kommune har innført plikt til å søke før man bruker kommunale vegarealer, friområder og 
parker og lignende.  

Priser etter Karmøy kommunes generelle regler ved utleie av offentlig grunn 

Varenr.     

Vnr. Y Utleie av offentlig grunn Priser I henhold 
til kommunalt 

utleiereglement 

  

 

Selvkostskjema 

 

Vannavgift 

Avgiftskjema Vann (inkl. Hydro) Utgifter Inntekter 

Driftsutgifter (Kostrafunksjon 340/345) VAR-ansvar 43 581   

Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar 2 511   

Indirekte driftsutgifter 838   

Kapitalkostnader 17 622   

Inntekter (vannavgift mv. på kostrafunksjon 340/345)   -65 916 

SUM 64 552 -65 916 
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Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter -1 364   

Fond sjøaure/biotopforbedring 35   

Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond 1 329   

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 0   

Alle tall i 1000 kroner     

Kloakkavgift 

Avgiftskjema Kloakk Utgifter Inntekter 

Driftsutgifter (Kostrafunksjon 350/353) VAR-ansvar 34 562   

Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar 1 851   

Indirekte driftsutgifter 664   

Kapitalkostnader 29 316   

Inntekter (kloakkavgift mv. på kostrafunksjon 350/353)   -69 664 

SUM 66 393 -69 664 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter -3 271   

Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond 3 271   

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 0   

Alle tall i 1000 kroner     

Renovasjonsavgifter 

Avgiftskjema renovasjon Utgifter Inntekter 

Driftsutgifter (Kostrafunksjon 355) VAR-ansvar 43 220   

Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar 2 611   

Indirekte driftsutgifter 716   

Kapitalkostnader 3 948   

Inntekter (renovasjonsavgift mv. på kostrafunksjon 355)   -53 608 

SUM 50 495 -53 608 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter -3 113   

Etterdriftsfond Borgaredalen 762   

Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond 2 351   

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 0   

Alle tall i 1000 kroner     

Slamavgifter 

Avgiftskjema slam Utgifter Inntekter 

Driftsutgifter (Kostrafunksjon 340/345) VAR-ansvar 4 267   

Driftsutgifter utenfor VAR-ansvar 126   

Indirekte driftsutgifter 134   

Kapitalkostnader 336   

Inntekter (slamavgift mv. på kostrafunksjon 340/345)   -3 975 
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SUM 4 863 -3 975 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter 888   

Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond -888   

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 0   

Alle tall i 1000 kroner     

Byggesak og eierseksjonering 

  Utgifter Inntekter 

Direkte driftsutgifter 10 862   

Indirekte driftsutgifter 1 500   

Direkte driftsinntekter   -11 158 

SUM 12 362 -11 158 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 1 204   

Selvkostgrad 90 %   

Alle tall i 1000 kroner     

Oppmåling 

  Utgifter Inntekter 

Direkte driftsutgifter 8 674   

Indirekte driftsutgifter 1 600   

Direkte driftsinntekter   -8 544 

SUM 10 274 -8 544 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 1 730   

Selvkostgrad 83 %   

Alle tall i 1000 kroner     

Oppmåling 

  Utgifter Inntekter 

Direkte driftsutgifter 8 674   

Indirekte driftsutgifter 1 600   

Direkte driftsinntekter   -8 544 

SUM 10 274 -8 544 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 1 730   

Selvkostgrad 83 %   

Alle tall i 1000 kroner     

Private planer 

  Utgifter Inntekter 
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Direkte driftsutgifter 1 847   

Indirekte driftsutgifter 400   

Direkte driftsinntekter   -1 532 

SUM 2 247 -1 532 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 715   

Selvkostgrad 68 %   

Alle tall i 1000 kroner     

Samlet for byggesak, eierseksjonering, oppmåling og private planer 

Samlet selvkostgrad for overnnevnte tjenester er i forslag til budsjett 2020 på 85 prosent. 

Feiegebyr 

  Driftsbudsjett Gebyrinntekter 

Tilskudd til Haugaland brann og redning IKS 5 075   

Gebyrinntekter feiing og tilsyn fyringsanlegg   -5 075 

SUM 5 075 -5 075 

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) før fondsposter 0   

Overførsel til (+) / fra (-) selvkostfond 0   

      

Netto utgift (+) eller inntekt (-) 0   

Selvkostgrad 100 %   

Alle tall i 1000 kroner     

 



Økonomireglement investering 

 
Økonomireglement investering 

Med bakgrunn i departementets veileder for budsjettering av investering og avslutning av 
investeringsregnskapet, samt et behov for enhetlige og forankrede økonomiske retningslinjer for 
kommunens investeringer innføres økonomireglement for investeringer. 

1. Reglementets omfang og formål 

Økonomireglementet skal gi retningslinjer for enhetlig behandling og økonomisk styring av investeringer 
samt regulere myndighet og ansvar. 

Reglementet gjelder for all kommunal virksomhet, hvor ikke annet er bestemt ved lov, forskrift eller 
annet reglement, og for alle investeringsprosjekter i Karmøy kommune. 

1.1 Definisjon av investering 

Investeringsprosjekt er anskaffelse av varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, 
utstyr, transportmidler, maskiner mv. Driftsmiddelet må ha en anskaffelseskostnad og levetid i henhold 
til Kommunal regnskapsstandard nr 1, Klassifisering av anleggsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld. 
Kommunal regnskapsstandard nr. 4 (KRS nr. 4), Avgrensingen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet angir skillet mellom påkostning som er investering og vedlikehold som er 
driftsutgift. 

2. Budsjett og økonomiplan 

Kommunens styringsdokumenter er førende for kommunens planlegging, også i forhold til økonomi. 
Med utgangspunkt i styringsdokumenter og gjeldende budsjett og økonomiplan 

utarbeides kommunens helhetlige investeringsplan i et 10 års perspektiv. Investeringsplanen rulleres 
årlig. Det første året av investeringsplanen er bindende årsbudsjett. 

Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme inkl. mva. og prisstigning, fratrukket 
prosjektspesifikke inntekter per prosjekt. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er årsbevilgninger 
vedtas det også totalramme for prosjektet, som består av brutto investeringsutgifter inkl. mva, 
fratrukket eventuelle øremerkede tilskudd eller andre prosjektspesifikke inntekter. Resterende del av 
bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 

2.1 Bevilgninger 

Investeringsplanen 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 
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bevilges påløpende år uavhengig av regnskap foregående år. Årsbevilgningene erstatter prosjekter som 
per dags dato defineres som løpende. 

- 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. Dette må fremkomme i omtale av prosjektet i årsbudsjettet. 

2.2 Fastsettelse og vedtak av budsjettramme i prosjektets ulike faser 

Et investeringsprosjekt styres etter prosjektets fastsatte mål om kvalitet, økonomi og fremdrift. De store 
investeringsprosjektene kan ofte strekke seg over flere år. 

De fleste investeringsprosjektene følger ikke kalenderåret og anslagene for forventet kostnadsramme vil 
kunne endres over tid, avhengig av prosjektets utvikling og av hvilken fase prosjektet er i. 

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 innføres det en fargekoding i 
budsjettsammenheng som skal gjenspeile hvilke fase prosjektet er i med tanke på fastsettelse av 
budsjettramme. Det innføres også to faste beslutningspunkt som skal sikre grunnlag for økonomi og 
gjennomføring. Endringer i budsjettrammen underveis skal godkjennes av kommunestyret på lik linje 
med dagens praksis. 

- Beslutningspunkt  

Beslutningspunktene gjelder for ordinære investeringsprosjekt og for planprosjekt. 

For planprosjekt skal hvert enkelt underprosjekt behandles separat med tanke på beslutningspunkt. 

 Beslutningspunkt 1 er ved valg av konsept og andre praktiske hensyn. 
  

 Beslutningspunkt 2 er etter at prosjekteringen er ferdig, før utlysning/innhenting av priser.  
o For prosjekt med totalramme opp til kroner 10 millioner skal begge 

beslutningspunktene godkjennes av den aktuelle kommunalsjef. Kommunalsjef har 
mulighet til å delegere denne fullmakten til sektorsjef der det er hensiktsmessig. 

o For prosjekt med totalramme fra kroner 10 millioner opp til kroner 50 millioner skal 
begge beslutningspunktene godkjennes av rådmann eller rådmannens utvalgte 
representant. 

o For prosjekt med en totalramme på kroner 50 millioner eller mer skal beslutningspunkt 
1 og 2 godkjennes av rådmann. Ved igangsettelse, overgang til grønn fase, legges det 
frem en orienteringssak til kommunestyret. 
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- Fargekoding av budsjett 

Fargekodingen skal benyttes til alle ordinære investeringsprosjekt. Prosjekter av mindre kompleksitet 
kan være aktuelle å spille inn i budsjett første gang med gul eller grønn kode. Det skal alltid tilstrebes en 
mest mulig nøyaktig budsjettramme etter forutsetningene som foreligger ved budsjetteringstidspunktet. 
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. 

Rød – Behov og konseptutvikling 
Kalkyle 0. Usikkerhetsgrad +/- 30 % 

Behov foreligger og defineres. Konseptvurderinger av løsningsvalg utarbeides i denne fasen. Kartlegging 
av tilhørende driftskonsekvenser innarbeides som en del av konseptvurderingen. 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. Beslutningspunkt 1. må godkjennes før prosjektet kan overføres til gul kode – prosjektering. 

Gul – 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. Prosjektleder skal etter prosjektering, før innhenting av 
priser vurdere om foreløpig budsjettramme er realistisk. Dersom foreløpig budsjettramme vurderes 
urealistisk basert på gjennomført prosjektering skal dette legges frem for kommunestyret før 
prisinnhenting. Når prosjekteringen er ferdig og driftskonsekvensene skal dette godkjennes i 
beslutningspunkt 2, før utlysing/innhenting av priser. Prosjektet går over i grønn fase først når prisene 
foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme. 

Grønn – Gjennomføringsfase 
Kalkyle 2. Vedtatt budsjettramme 

Kostnadsramme er vedtatt og prosjekt er klar til gjennomføring etter endt planleggingsfase og 
anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er ganske sikre. 

Prosessen beskrevet over med fargekoding i budsjett og tilhørende beslutningspunkt illustreres her: 
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3. Rapportering 

Det rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1. tertial og 

2. tertial rapportering, og i årsrapporten. Ved behov kan det også rapporteres særskilt til politiske organ 
gjennom året. 

Rapporteringen skal fokusere på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og 
risiko. 

I tertialrapportene foreslår rådmannen eventuelle endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til 
prosjektets totale budsjettramme. Vedtatte endringer innarbeides videre i rullerende budsjett- og 
økonomiplan. Det skilles mellom årsavhengig budsjettjustering og budsjettendringer knyttet til 
prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å 
ivareta krav til et realistisk årsbudsjett.  Årsavhengig budsjettjustering er endringer knyttet til 
periodisering av budsjett innenfor prosjektets vedtatte totale budsjettramme. 

Komplett oversikt over status på hvert enkelt investeringsprosjekt legges ved som vedlegg til rapporten. 
I denne oversikten skal det opplyses om status knyttet til økonomi, fremdrift og eventuelt annen 
relevant styringsinformasjon. Vesentlige endringer knyttet til disse punktene skal omtales mer 
inngående i saksfremlegget. 

En oversikt over ubrukte budsjettmidler som skal rebudsjetteres påfølgende år legges frem til politisk 
behandling i første kommunestyre etter foregående års årsavslutning. Endringene innarbeides i vedtatt 
budsjett påfølgende år etter politisk behandling.  Dette gjelder som hovedregel ordinære 
investeringsprosjekt og planprosjekt og rebudsjetteringen skal være innenfor vedtatt budsjettramme for 
det enkelte prosjekt. 

I forbindelse med rapportering ved årsslutt utarbeides en oversikt som viser økonomisk status per 
prosjekt. Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett skal redegjøres for. Det skal 
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spesifiseres om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser, eller andre avvik fra 
forutsetningene i årsbudsjettet.  

4. Finansiering av investeringsregnskapet 

Finansiering av investeringene legges frem i budsjettskjema 2A- investeringsbudsjettet i budsjett og 
økonomiplan. Inntekter som er prosjektspesifikke, og er en del av de enkelte prosjektenes 
budsjettramme i budsjett- og regnskapsskjema 2B tas ikke med her. Budsjettendringer i løpet av året 
som gir endret netto årsramme i skjema 2B vil medføre behov for endring av finansiering. 

Investeringsbudsjett/-regnskap har ulike finansieringskilder. For noen av disse kan kommunene selv 
bestemme i hvilken rekkefølge de skal benyttes, og det er anbefalt at kommunestyret tar stilling til 
dette. Prinsippene under vil være styrende for valg av finansiering i både budsjettarbeid og i avslutning 
av regnskapet. 

Karmøy kommunes investeringsbudsjett er delt inn i fire investeringsporteføljer; selvkostinvesteringer, 
investeringer knyttet til erverv og opparbeidelse av bolig- og industrifelt, startlån og generelle 
investeringer. Ved endringer i årets finansieringsbehov, i budsjettreguleringer og i årsavslutningen, skal 
følgende prinsipper for finansiering legges til grunn: 

Inntekter fra salg av bolig- og industrifelter skal budsjettreguleres og tilføres fond for erverv og 
opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Investeringsprosjekt 
til erverv og opparbeidelse av bolig- eller industrifelt finansieres av tilhørende fond. Endring i 
finansieringsbehov i løpet av året knyttet til denne type prosjekt dekkes av eller tilbakeføres det aktuelle 
fondet. 

Startlån lånefinansieres av øremerkede lån til videre utlån fra Husbanken. Lån fra Husbanken som ikke 
er videretildelt per 31.12. kan ikke benyttes til å finansiere andre investeringer, og vil bli stående som 
ubrukte lånemidler i balanse. Ordinære og ekstraordinære avdrag kommunen mottar fra låntaker skal 
utgjøre årets nedbetaling av lån til videre utlån til Husbanken. 

Selvkostinvesteringer finansieres av lånemidler. 

Endringer knyttet til generelle investeringer skal finansieres i henhold til følgende rekkefølge: 

1. Årets investeringsinntekter som ikke er budsjettert til andre formål, for eksempel salgsinntekter mv. 

2. Øremerkede midler / bruk av bundet investeringsfond i henhold til avtale. 

3. MVA-kompensasjon. 

4. Overføring fra drift til investeringsregnskapet 

5. Bruk av resterende lånemidler utover det som benyttet til å dekke ovennevnte 
investeringsporteføljer. 

6. Bruk av ubundet investeringsfond, som kommunestyret ikke har avsatt til andre spesifikke formål. 

7. Bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til andre spesifikke formål. 

8. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet. 
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Punkt 4-8 er fri finansiering, og kan først komme til anvendelse etter at tilgjengelige midler fra punkt 1-3 
er anvendt til å finansiere årets utgifter. Det er ikke ønskelig å benytte punkt 7 og 8, og det bør av den 
grunn sikres at kommuner har tilgjengelige midler udisponert på ubundet investeringsfond til å kunne 
håndtere mindre uforutsette finansieringsbehov der det ikke er hensiktsmessig å endre årets 
låneopptak. 

5. Fullmakter 

Rådmannen har følgende fullmakter gjeldende kommunens investeringer: 

1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av kommunale bygg. 
Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt i KST 1/10. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. 

3. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell 
utforming av kommunale bygg. 

4. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Fullmakten 
erstatter fullmakt gitt i KST 116/04. 

5. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt. Fullmakten 
erstatter fullmakt gitt i KST 76/06. 

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. 

Fullmaktene nevnt her innarbeides i de årlige budsjettvedtakene.



 


