
Budsjett Karmøy Høyre 2020 
 

Generelle føringer: 
Enhver endring i drift skal være økonomisk kartlagt, der kun de endringer som medfører 
besparelser/effektivisering skal gjennomføres. Tiltaket skal gjennomføres i henhold og resultatene 
dokumenteres. Jfr KPMG kap 6: 


Overordnet arbeides det systematisk med kostnadseffektivitet og kostnadskontroll i 
Karmøy kommune. Det er fokus på å tildele tjenester etter BEON-prinsippet, innføre 
ressurseffektiv velferdsteknologi og planlegge og dimensjonere pleie- og 
omsorgstjenestene på en hensiktsmessig måte. Samtidig ser vi noen forbedringsområder, 
og har følgende anbefalinger: 
* Kommunen bør vurdere å formalisere økonomi-ansvaret til lederne på ulike nivå innenfor 
pleie og omsorg, og sikre en mer systematisk oppfølging av avdelingers- og virksomheters 
økonomi- og målstyring. 
* Kommunen bør vurdere å gjennomføre budsjettjusteringer innenfor pleie og omsorg i 
større grad, for å sikre oppdaterte, realistiske budsjett gjennom året og bedre informasjon 
om budsjettavvik. 
*Kommunen bør utarbeide tydelige, konkrete kriteriesett for tildelingen av alle type helse- 
og omsorgstjenester. 
*Kommunen bør vurdere tiltak for å bli a jour i revideringen av eksisterende vedtak av 
helse- og omsorgstjenester. 
*Kommunen bør videreutvikle arbeidet med å systematisere innføring, bruk og 
oppfølgingen av ny velferdsteknologi. Et første steg kan være å utarbeide planer for 
gevinstrealisering. 
* Kommunen bør i større grad konkretisere sammenhengen mellom velferdsteknologi og 
dimensjonering av tjenestene. 

http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-kostnadseffektivitet-pleie-og-
omsorg-Karm%C3%B8y-farge.pdf


Felles driftsenheter med nabokommuner 
Utrede felles driftsenheter med nabokommuner etter vertskommune-prinsippet: Kulturskole 
(administrasjon), barnevern, avfallshåndtering(HIM) og teknisk administrasjon med felles 
regelverk.


Eiendomsskatten:  
Beholde bunnfradraget uendret (Kr: 1.050.000,-).


Tiltak rettet mot unge etablerere/småbarnsfamilier.

Kommunen stiller som garantist for toppfinansiering (administreres av bankene).

Målgruppe: førstegangs etablerere som har betalingsevne, men ikke fyller egenkapitalkravene.

Førstegangsetablerere gis fritak for eiendomsskatt i 5 år, gjelder også ved kjøp av brukt bolig.


Forslag til økt arbeidsnærvær: 

Innføre bonusordninger og velferdstiltak. Finansieres ved reduksjon av sykefravær. Regelverket 
utarbeides sammen med fagforeningene.

Det opprettes en ny stilling ved rådmannens kontor, denne stillingen skal ha godt arbeidsmiljø og 
økt arbeidsnærvær som stillingsbeskrivelse. 


Skole og Kultur 

http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-kostnadseffektivitet-pleie-og-omsorg-Karm%25C3%25B8y-farge.pdf
http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-kostnadseffektivitet-pleie-og-omsorg-Karm%25C3%25B8y-farge.pdf


Kommunestyret ber om en sak; hvor synergier/gevinster og eventuelle utfordringer ved å se på 
realisering av de nye skolene på Åkra og Vea parallelt. Disse må i sammenheng belyses på bredt 
grunnlag – herunder hva som skal til for å gjennomføre en slik fremdrift.

Finansiering av nye tidsriktig skoler i sone 2 utredes, alle finansieringsmodeller inkludert leie/
leasing.


Ved valg av løsninger for nye skoler på Vea og Åkra, skal også arealbehov i forbindelse med 
heldøgnomsorgstjenester i lys av den demografiske utviklingen vurderes.


Vea Storhall:  
Det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.

Torvastad Arena: det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.


Kulturhus i Karmøy Kommune. 
Det fremmes sak om prinsippvedtak vedrørende nytt Kulturhus i Karmøy Kommune. 


Karmøy Kulturopplevelser AS 
Karmøy Kulturopplevelser AS som drifter Nordvegen historiesenter, utarbeider plan for ny utstilling 
til 15 mill. kr. Karmøy kommune stiller eventuelle garantier for lån.


KVOS: 
Beholdes som driftsenhet under skole, og videreføres uten stillingsreduksjon. 
Karmøy voksenopplæringssenter er en viktig kunnskapsbedrift og et ressurssenter for

Kommunen. Skolen har et mangfold av deltakere med ulike behov og rettigheter.

Skolen har en sterk faglig kompetanse innenfor norsk som andrespråkspedagogikk, 
minoritetspedagogikk, arbeidsrettet norskopplæring, grunnleggende ferdigheter i lesing og 
skriving, tospråklig fagopplæring, ICDP (foreldreveiledning med sertifiserte lærere), 
synspedagogikk, tegnspråk, mobilitet, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), samt at vi 
gir opplæring i kompenserende hjelpemidler for slagrammede og personer med afasi. Vi gir også 
veiledning til bolig, dagtilbud og arbeidsplass (eks. Solstein).


Helse og Omsorg: 
I lyset av eldrebølgen og den økende pleiemengde, må det gjennom omstilling, utvikling og 
forbedring gjennomføre en restrukturering. 


Bosettings mønster: 

Etablere nye botilbud i tilknytning til sykehjem og utvikle omsorgs og trivselsentre. 

Dette tilrettelegges i nærhet av sykehjem, boformer som borettslag, selveier, utleie og kommunale 
boliger.


Sykehjem: 

Optimalisere funksjonsdeling etter beboernes funksjonsevne med bruk av avlastningshotell 
(nåværende omsorgshotell) for beboere med god funksjonsevne og almen helse.


Statlig finansiering av eldreomsorgen: 
Administrasjonen legger fram sak om statlig finansiering av eldreomsorgen.

Kommunestyret forutsetter at sak, med vurdering av alternativ tomt til nytt omsorgssenter på 
fastlands Karmøy fremmes før sommeren 2020. Denne må bygge på de nasjonale føringer i 
dokumenter som «Den kulturelle spaserstokken», «Leva hele livet» og «Verdighetsreformen».

Det utredes kjøp og regulering av tomtearealet.


KTA plasser på Solstein: 
Opprettholdes




EFFEKTIVISERE DRIFT: 
Det innføres elektroniske planleggingsverktøy i hjemmesykepleie og ROP, jamfør tidligere tester i 
andre kommuner (ref. Sintefrapport). 


Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for de omliggende områdene ved det nye sykehjemmet 
i Skudeneshavn startes opp i løpet av 2020.


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt eldreråd/ 
brukerutvalg. 
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal ha en selvstendig uttalerett med 
innstilling til vedtak. De velger selv leder og setter selv opp saksliste. Administrasjonen holder 
sekretariat. Brukerutvalgene rapporterer til rådene. 

Brukerutvalg gis reell innflytelse. 


Ingen kutt i tilskudd til møteplassen. 

Videreføre Losstilling (barnevernet). 

Prosjektstilling er delvis finansiert av BUFDIR.


TEKNISK DRIFT/SAMFERDSEL. 
Kommunestyret ber om en sak der synergier/gevinster og eventuelle utfordringer ved å se 
realisering av nye skoler på Åkra og Vea belyses på bredt grunnlag – herunder hva som skal til for 
å gjennomføre en slik fremdrift.


Karmøy kommune vil invitere til en plan- og utviklingsprosess på fastlands Karmøy som gir de 
samme muligheter som øvrige områder i kommunen med tanke på bosetting, skole- og oppvekst, 
trafikk, kultur og handel. 

Utvikling av Norheim/ fastlandsside: i investeringsbudsjettets økes byutviklingsposten med 1/3.


IKS/BRANN/LEGEVAKT/HIM 
Karmøy Høyre setter som en forutsetning at det arbeides med å få Haugesund Kommune med 
som fullverdig deltaker i alle interkommunale selskap og at Karmøy kommune inngår som 
fullverdig partner i HIM.


Med vennlig hilsen	 	 	 	 	 	 Karmøy 01.12.2019


Tor Kristian Gaard.

Karmøy Høyre





