
 
SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG 
ØKONOMIPLAN 2020-2023 
 
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 136/19 
 
Behandling:  
Grindhaug(KrF) fremmet følgende på vegne av samarbeidspartene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) og SV:  
 
Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2020-2023, 
med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 
2A og 2B). 

ramme DRIFT 2020 2021 2022 2023
10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes 350 350 350 350
7 - helse Støtte Møteplassen opprettholdes 750 750 750 750
8 - omsorg Kreftkoordinator opprettholdes 458 458 458 458
18 - økonomi Kommunal kontantstøtte opprettholdes 400 400 400 400
4 - kultur Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes 500 500 500 500
3 - skole Torvastad Arena 100 100 100 100
3 - skole Storhall Karmøy 200 200 200 200
8 - omsorg Hukommelsesteam opprettholdes 977 977 977 977
10 - barnevern Økt ramme ettervern 1 000 1 000 1 000 1 000
7 - helse Helsestasjon Skudenes opprettholdes 381 381 381 381
7 - helse Tilskudd Amathea opprettholdes 55 55 55 55
8 - omsorg Sildabord opprettholdes 36 36 36 36
7 - helse Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord) 55 55 55 55
9 - sosial KTA-plasser 2 380 2 380 2 380 2 380
1 - adm. Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes 100 100 100 100
3 - kultur Frivillighetspris 15 15 15 15
10 - forvaltningKompetanseoverføring -1 600 - -

- - -
1A - e-skatt Økt bunnfradrag 5 200 5 200 5 200 5 200
1A - finans Økt utbytte fra Haugaland Kraft -3 500
1A - finans Redusert overføring fra drift til investering -8 127 -13 877 -14 587 -15 307 -
18 - økonomi Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst - - - - -

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans Endring avdragsutgifter 190 660 1 170 1 690
1A - finans Endring renteutgifter 80 260 460 660

SUM ENDRING - - - -

8 127 13 877 14 587 15 307
Netto driftsresultat (inkl. VAR) 1,73 % 1,30 % 1,36 % 1,44 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR) 1,51 % 1,34 % 1,33 % 1,32 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag 39,6 % 40,8 % 43,1 % 44,2 % 45,0 % 44,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag 39,9 % 41,6 % 44,1 % 45,7 % 46,5 % 46,2 %

- - - -

tiltakramme INVESTERING (tall inkl. mva) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 JL?
6 - livssyn Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020 2 000 - -2 000 100 %
3 - skole Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg" -18 000 -49 000 -137 000 100 %
5 - idrett Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg" -3 000 -9 000 -25 000 100 %
3 - skole Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg" -5 000 -37 000 100 %
3 - skole Nye skolebygg 18 000 54 000 174 000 100 %
5 - idrett Nye skolebygg 3 000 9 000 25 000 100 %

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -400 - 400 - - - - - - -
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) 8 127 13 877 14 587 15 307
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) -9 727 -13 877 -12 987 -15 307 - - - - - -

SUM ENDRING - - - - - - - - - -  
 
 
PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:  
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr 
Eiendomsskatteloven § 11.  



 
Pkt 9 rådmannens forslag endres til:  
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,- 
Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,- 
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,- 
Sum låneopptak 544 616 000,- 
 
PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.  
 
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens 
opprinnelige forslag.  
 
 
VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020  
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV 
 
Arbeidsnærvær 
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden 
samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. 
Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.  
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som virkemiddel for å 
nå målet.   
 
Heltidskultur 
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen 
helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte 
budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger. 
 
Bildeling 
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på muligheter for å 
optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig. 
  
FNs bærekraftmål 
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal virksomhet. 
Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn for sine 
vurderinger når problemstillinger vurderes. 
 
Kommunale bygg/eiendommer 
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes, eller er tenkt nyttet, får høy 
prioritet.  Formannskapet ønskes en halvårig tilbakemelding på status.   
 
Investeringskostnadene til kommunale nybygg anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen sommeren 
2020, å utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for nybygg, samt levekostnader, 
vurderes.  
 



Digitalisering 
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere, næringsliv og 
frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt 
anliggende med kommunen. 
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale 
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester på 
tvers av kommunegrenser. 
Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk tilskudd 
skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.  
 
Helse- og omsorgsetaten - kostnader  
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres. 
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas 
benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen 
håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.  
 
Kulturhus 
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om etablering av 
kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte 
midler fra 2019 søkes overført til 2020. 
 
Frivillighetspris 
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til fellesskap, demokratiutøving og 
kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i kommunen og en bærekraftig frivillig sektor. 
For å øke status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om kommunen skal etablere en 
frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og kultur for vurdering og utredning. 
 
Skolestruktur 
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende. Gjennomsnittlig fødselstall er 
nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.  
 
Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves et 
utredningsarbeid før et vedtak om endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere 
arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med oppdaterte elevprognoser og forslag til 
løsninger i løpet av 2020. 
 
Skoledrift 
Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at varslet kutt i skole 
ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning.  Det forutsettes videre at statlig norm for lærertetthet 
ivaretas på hver enkelt skole. 
 
Utsira: 
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny rutebåt eller 
elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille en aktiv og positiv rolle 
med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy .   



 
Jordvernplan 
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging av 
jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig omdisponering av 
jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy skal bli en foregangskommune 
for vern av matjord. 
 
KVOS 
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom KVOS og NAV 
gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.   
Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte både for elever og 
ansatte, ordningen evalueres.   
 
Naturmangfold 
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold. 
 
Lærlinger 
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet.  Kommunens 
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand. 
 
Pårørende 
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i kommunen er i.  Helsedirektoratets 
pårørendeveileder skal være retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på dette området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gaard (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Karmøylista: 

ramme DRIFT 2020 2021 2022 2023
Opprettholdes - - -

3 - Skole Torvastad Arena 200 200 200 200

3 - Skole Storhall Karmøy 300 300 300 300
3 - Skole Redusere stillingene i KVOS 470 940 940 940

7 - Helse Møteplassen 750 750 750 750
07-Helse Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak 424 424 424 424
8 - Omsorg Kreftkoordinator 458 458 458 458
8 - Omsorg Hukommelse team 977 977 977 977
9 -Sosial KTA plasser 2 380 2 380 2 380 2 380

10 - Barnevern LOS stillingen barnevern 350 350 350 350

- - -

Nye tiltak - - -

1 - Adm. Tjenesteutvikling fra 1.4 650 1 000 1 000 1 000

1 - Adm. Seniortiltak 1 000 1 000 1 000 1 000

3 - skole Miljøterapeuter / tidlig innsats 4 000 13 600 13 600 13 600

8 - Omsorg Optimaliseringsverktøy 1 000 1 000 1 000 1 000

12 - nærmiljø Nærmiljø 500 500 500 500

14 - næring Tilskudd til tannlegevakt 750 750 750 750

- - -

Innsparinger - - -

1 - Adm. Tiltaket "ny jurist i stab" reduseres -800 -800 -800 -800

1 - Adm. Formannskapets disposisjonspost -500 -500 -500 -500

1 - Adm. Organisasjonsutvikling -500 -500 -500 -500

7 - Helse

Reduksjon sykefravær 1% poeng per år. Øvrige innsparinger til 
velferdstiltak -10 000 -28 650 -38 200 -47 750

8 - Omsorg Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten - -4 700 -4 700 -4 700

16 - brann mv Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning -4 458 -4 458 -3 978 -3 503

1A - eskatt Økt bunnfradrag eiendomsskatt 2 800 2 800 2 800 2 800

1A - finans Gevinst finansielle instrumenter -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

1A - finans Utbytte Haugaland Kraft -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

1A - finans økt overføring fra drift til investering 13 523 27 303 36 923 44 198

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet

1A - finans Endring avdragsutgifter -250 -860 -1 260 40

1A - finans Endring renteutgifter -100 -340 -490 10

SUM ENDRING 424 424 424 424

tiltakramme INVESTERING (tall inkl. mva) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 JL?

3 - skole Ny skole Åkra (fremskyndes) 5 000 43 000 175 000 80 000 -5 000 -37 000 100 %

12 - nærmiljøUtvikling av Karmøys sentrale fastland (ny) 1 067 6 167 4 500 1 433 100 %

5 - kultur Historiske Avaldsnes - ny utstilling (utgår) -5 000 -5 000 -5 000 100 %

3 - skole Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) -35 000 -45 000 100 %

100 %

100 %

Endring finansiering

2A - finansier.Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -213 -2 233 -8 500 -27 287 -6 000            -             -           -  1 000 7 400

2A - finansier.Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) -13 523 -27 303 -36 923 -44 198

2A - finansier.Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) 12 669 18 369 2 923 -64 948 -24 000            -             -           -  4 000 29 600

SUM ENDRING - - - - - - - - - -  
 
 
 
VERBALPUNKT - Budsjettvedtak Karmøy Høyre/Karmøylisten 2020 
  
Innledning: 
Økningen av den private verdiskapingen i vår kommune (1%) i senere år har vært særdeles lav i forhold til 
nabokommunene Tysvær (32%) og Haugesund (23%). Isolert for kommunen er utvikling i verdiskapning 
pr innbygger tilnærmet flat de siste 8 årene. Dette vil svekke skattegrunnlaget for finansiering 
velferdsmodellen i kommunen dramatisk, samtidig som demografiutfordringen øker. 
Samtidig synes det som en stor utfordring at den samlede verdiskapingen i Haugalandsregionen er 
vesentlig lavere enn Bergen og Stavanger-regionene, henholdsvis 16%, 30% og 23% (2010-2014). 



Det må investeres i langsiktige tiltak i vår kommune, og for regionen ellers, herunder legge til rette for 
utbygging av næringsarealer slik at vi kan tilby næringslivet tilpassede arealer for etablering av nye 
arbeidsplasser som skal øke kommunens inntekter, hvilket gjør kommunen i stand til å opprettholde 
velferden vår. 
Ved den kommende rullering av planstrategien, må næringsutvikling bli et av hovedtemaene, der det pekes 
på faktorer som må på plass for at vi kan oppnå en økt verdiskaping i vår kommune samt legger til rette på 
en slik måte at det gir bedriftsattraktivitet. 
Fra budsjettdokumentene til rådmannen fremgår det av de ulike KOSTRA-analysene som er vedlagt at det 
er et stort effektiviseringspotensialet i vår kommune sammenlignet med tilsvarende data for 
sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13), der det samlede effektiviseringspotensialet er i 
størrelsesorden110 mill. kroner. 
Det bør tilrettelegges for en større grad av samordning av økonomi- og analysefunksjonene i kommunen, 
slik at en kontinuerlig foretar vurderinger av nye tiltak om hvordan disse påvirker andre områder. Dagens 
økonomistyringsfunksjoner synes noe fragmentert og det bør derfor tilrettelegges med en analysefunksjon 
tett opp mot rådmannen der både økonomi og faglige funksjoner blir vurdert. 
En sentral analyseenhet bør beskrives og vurderes når vår planstrategi nå skal revideres. 
 
Generelle føringer: 
Enhver endring i drift skal være økonomisk kartlagt, der kun de endringer som medfører 
besparelser/effektivisering skal gjennomfører. 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 

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


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,-). 
 
Formannskapets disposisjonspost 
Formannskapets disposisjonspost reduseres med kr: 500.000 
 
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 og godt arbeidsmiljø:  
Ny stilling som tjenesteutvikler opprettes og plasseres tilknyttet rådmannskontoret med ansvar for logistikk 
og optimalisering av driftsorganiseringen (jfr. m.a. KPMG) fortløpende, og godt arbeidsmiljø og økt 
arbeidsnærvær som stillingsbeskrivelse. Men også et hovedfokus på fremtidsrettede løsninger hva gjelder 
både investeringer og drift. Kommunestyret forventer en sak hvor tjenesteutvikling tilpasset den 
demokratiske utviklingen belyses. Innføre bonusordninger og velferdstiltak. Finansieres ved reduksjon av 
sykefravær. Regelverket utarbeides sammen med fagforeningene. Oppnås innsparingene blir større enn 
budsjettert, skal dette benyttes til økte velferdstiltak.  
 
Skole og Kultur 
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 ny skoler på 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.  
 
Opple Avaldsnes 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. Skolen 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.  

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

• Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for de omliggende områdene ved det nye sykehjemmet i 
Skudeneshavn startes opp i løpet av 2020. Bygget må planlegges og prosjekteres med tanke på 
fremtidig mulighet for å bygge flere etasjer, gjerne i samarbeid med privat utbygger og for øvrig 
planlegger for videre utbygging/påbygg på tomten. Her kan nye omsorgsboliger – private eller 
kommunale – eller vanlige leiligheter vurderes. 

• Arbeide med erverv av område øst for sykehjemmet vist som offentlig formål startes opp snarest. 
• Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Administrasjonen legger fram sak om 

statlig finansiering av eldreomsorgen. 
• Nytt omsorgssenter på fastlands-Karmøy. 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. 
 
UNGBO-prosjekt: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede et UNGBO-prosjekt som ettervern for ungdommer mellom 18 og 23 
år i barnevernet etter modell fra Stavanger hvor flere eksterne instanser som Husbanken, videregående skole 
m.fl. bidrar med finansieringen, eventuelt i et interkommunalt samarbeid. 
 
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. 
 
KTA plasser på Solstein: 
Opprettholdes. 
 
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak: 
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak. 
 
Effektivisere Drift: 



Det innføres elektroniske planleggingsverktøy i hjemmesykepleie og ROP, jamfør tidligere tester i andre 
kommuner (ref. Sintefrapport).  
 
Vedlikehold av gamle Åkra Kirke: 
Tilskudd til nødvendige reparasjoner og vedlikehold av gamle Åkra Kirke i forkant av 200 års jubileum i år 
2021. 
 
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. 
Møteplassen er en viktig del av de arbeidet som gjøres for denne gruppen. 
 
Videreføre Losstilling (barnevernet).  
Prosjektstilling er delvis finansiert av BUFDIR. 
 
Teknisk Drift/Samferdsel. 
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. 
 
 
Krog (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG: 
MDG Karmøy støtter Posisjonens budsjettforslag, med følgende forslag til endringer: 
 
Innsparinger: 
Organisasjonsutvikling i admin: 980 000 kroner 
Ny jurist i stab: 800 000 kroner 
Økt bemanning eiendomsskattkontor 1 200 000 kroner 
Totalt 2 980 000 kroner 
 
Økte utgifter: 
1 490 000 kroner styrking av Budsjett for driftstilskudd til private barnehager.  
1 490 000 kroner settes av til frie midler i et miljøfond som skal benyttes til tiltak som identifiseres i den 
oppdaterte miljøstatusen som kommer i 2020.  
Totalt 2 980 000 kr. 
 
 
 



 
 
 
 
Nilsen (Ap) foreslo at det først stemmes over formannskapets innstilling til vedtak, deretter 
forslaget fremsatt av Krog (MDG), forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og 
Karmøylista og til slutt samarbeidspartiene og SV sitt forslag.  
 
Formannskapets forslag til vedtak fikk null stemmer og falt.  
 
Forslaget fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer mot 43 stemmer og falt (MDG 2).  
 
Forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og Karmøylista fikk 15 stemmer mot 30 
stemmer og falt (H 9, KL 6).  
 
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) på vegne av samarbeidspartiene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) og 
SV ble vedtatt med 28 stemmer mot 15 stemmer (H 9, KL 6, MDG 2) 
 
 
 
Vedtak: 
Budsjettvedtak 

Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2020-2023, 
med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 
2A og 2B). 



 
ramme DRIFT 2020 2021 2022 2023
10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes 350 350 350 350
7 - helse Støtte Møteplassen opprettholdes 750 750 750 750
8 - omsorg Kreftkoordinator opprettholdes 458 458 458 458
18 - økonomi Kommunal kontantstøtte opprettholdes 400 400 400 400
4 - kultur Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes 500 500 500 500
3 - skole Torvastad Arena 100 100 100 100
3 - skole Storhall Karmøy 200 200 200 200
8 - omsorg Hukommelsesteam opprettholdes 977 977 977 977
10 - barnevern Økt ramme ettervern 1 000 1 000 1 000 1 000
7 - helse Helsestasjon Skudenes opprettholdes 381 381 381 381
7 - helse Tilskudd Amathea opprettholdes 55 55 55 55
8 - omsorg Sildabord opprettholdes 36 36 36 36
7 - helse Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord) 55 55 55 55
9 - sosial KTA-plasser 2 380 2 380 2 380 2 380
1 - adm. Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes 100 100 100 100
3 - kultur Frivillighetspris 15 15 15 15
10 - forvaltningKompetanseoverføring -1 600 - -

- - -
1A - e-skatt Økt bunnfradrag 5 200 5 200 5 200 5 200
1A - finans Økt utbytte fra Haugaland Kraft -3 500
1A - finans Redusert overføring fra drift til investering -8 127 -13 877 -14 587 -15 307 -
18 - økonomi Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst - - - - -

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans Endring avdragsutgifter 190 660 1 170 1 690
1A - finans Endring renteutgifter 80 260 460 660

SUM ENDRING - - - -

8 127 13 877 14 587 15 307
Netto driftsresultat (inkl. VAR) 1,73 % 1,30 % 1,36 % 1,44 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR) 1,51 % 1,34 % 1,33 % 1,32 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag 39,6 % 40,8 % 43,1 % 44,2 % 45,0 % 44,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag 39,9 % 41,6 % 44,1 % 45,7 % 46,5 % 46,2 %

- - - -

tiltakramme INVESTERING (tall inkl. mva) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 JL?
6 - livssyn Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020 2 000 - -2 000 100 %
3 - skole Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg" -18 000 -49 000 -137 000 100 %
5 - idrett Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg" -3 000 -9 000 -25 000 100 %
3 - skole Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg" -5 000 -37 000 100 %
3 - skole Nye skolebygg 18 000 54 000 174 000 100 %
5 - idrett Nye skolebygg 3 000 9 000 25 000 100 %

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -400 - 400 - - - - - - -
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring) 8 127 13 877 14 587 15 307
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) -9 727 -13 877 -12 987 -15 307 - - - - - -

SUM ENDRING - - - - - - - - - -  
 
 
PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:  
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr 
Eiendomsskatteloven § 11.  
 
Pkt 9 rådmannens forslag endres til:  
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,- 
Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,- 
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,- 
Sum låneopptak 544 616 000,- 
 
PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.  
 
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens 
opprinnelige forslag.  
 
 



 
 
VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020  
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV 
 
Arbeidsnærvær 
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, 
fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i 
sykefraværet på 10%.  
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som 
virkemiddel for å nå målet.   
 
Heltidskultur 
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; 
særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må 
avveies mot vedtatte budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger. 
 
Bildeling 
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på 
muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene 
der det er mulig. 
  
FNs bærekraftmål 
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal 
virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene 
til grunn for sine vurderinger når problemstillinger vurderes. 
 
Kommunale bygg/eiendommer 
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes, eller er tenkt nyttet, får 
høy prioritet.  Formannskapet ønskes en halvårig tilbakemelding på status.   
 
Investeringskostnadene til kommunale nybygg anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen 
sommeren 2020, å utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for nybygg, 
samt levekostnader, vurderes.  
 
Digitalisering 
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere, næringsliv 
og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker 
tilgang til sitt anliggende med kommunen. 
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale 
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale 
tjenester på tvers av kommunegrenser. 
Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk 
tilskudd skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.  



 
Helse- og omsorgsetaten - kostnader  
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres. 
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det 
foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at 
administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.  
 
Kulturhus 
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om 
etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med 
kulturhus. Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020. 
 
Frivillighetspris 
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til fellesskap, 
demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i kommunen 
og en bærekraftig frivillig sektor. For å øke status og interesse for frivillig arbeid bør det 
vurderes om kommunen skal etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg 
oppvekst og kultur for vurdering og utredning. 
 
Skolestruktur 
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende. Gjennomsnittlig 
fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.  
 
Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves 
et utredningsarbeid før et vedtak om endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i 
oppdrag å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med 
oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020. 
 
Skoledrift 
Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at varslet 
kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning.  Det forutsettes videre at statlig 
norm for lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole. 
 
Utsira: 
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny rutebåt 
eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille en aktiv og 
positiv rolle med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy .   
 
Jordvernplan 
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging av 
jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig 
omdisponering av jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy 
skal bli en foregangskommune for vern av matjord. 
 



KVOS 
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom KVOS 
og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.   
Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte både 
for elever og ansatte, ordningen evalueres.   
 
Naturmangfold 
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold. 
 
Lærlinger 
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet.  Kommunens 
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand. 
 
Pårørende 
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i kommunen er i.  
Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide 
på dette området. 
 


