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Rådmannens forord 
 
Karmøy skal være et bærekraftig samfunn. Dette gjenspeiles i budsjettet for 2021. Ved å skape 
økonomisk og sosial bærekraft tar vi vare på innbyggernes behov i dag, samtidig som vi rigger Karmøy 
kommune for årene som kommer, og sikrer gode tjenestetilbud til innbyggerne også i fremtiden 

Gjennom å være ansvarlige og proaktive legger vi til rette for at Karmøy kommune forblir en god 
kommune å bo og leve i - også for kommende generasjoner. Det blir stadig viktigere å forvalte de 
ressursene vi har tilgjengelig til fellesskapets beste. Karmøy kommune har i dag en solid 
kommuneøkonomi, men vi vet samtidig at en videreføring av dagens kostnads- og investeringsnivå ikke 
er bærekraftig. 

Tidligere politiske vedtak bekrefter forståelsen av nødvendige justeringer i den kommunale driften, for å 
kunne dekke økte behov og økt grad av lånegjeld. Det er enighet om at Karmøy kommune må utvikles i 
riktig retning innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Kommunestyret i Karmøy vedtok 
i 2018 våre økonomiske handlingsregler/finansielle måltall: 

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

 Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter 

 Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør utgjøre 
minimum 7,5% av sum driftsinntekter 

 Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. 

 Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres 
med en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal 
tjenesteproduksjon. 

Det er i kommende økonomiplanperiode vedtatt betydelige investeringer. Karmøy kommune skal 
investere for totalt 1 milliard kroner i 2021. Dette vil øke gjelden vår og dermed også være krevende for 
den kommunale driften. Samtidig sender årets statsbudsjett en stor regning i retur til Karmøy kommune 
gjennom innstramming av ressurskrevende tjenester og redusert kompensasjon for bortfall av 
eiendomsskatt. Karmøy er en lavinntekstkommune og i et bærekraftig perspektiv vil det være viktig å 
legge til rette for verdiskaping og vekst i næringslivet. Dette for å øke både inntektene i kommunen og 
antall innbyggere. Ser vi tilbake på de siste fire årene har Karmøy kommune hatt omtrent samme antall 
innbyggere i 2020 som vi hadde i 2016. Vi har altså ikke hatt en befolkningsvekst som gir oss høyere 
inntekter. Færre barn og flere eldre medfører nødvendige endringer og innsparingstiltak i 
tjenestetilbudet i budsjett- og økonomiplanperioden. Bortfall av inntekter, økte kostnader og 
demografiske endringer, sammen med den pågående pandemien, gjør at vi også ber innbyggerne i 
Karmøy om å bidra. For å kunne opprettholde nødvendige kommunale tjenester og en bærekraftig 
økonomi, foreslår vi å øke eiendomsskatten med en promille. 

I dagens samfunn er det ikke mange budsjettvinnere når kommunebudsjettet skal presenteres og 
implementeres. Det handler om tøffe prioriteringer som krever samarbeid, innovasjon, omstilling og 
effektivisering. 

I Karmøy kommune jobber det ca. 3200 dyktige og engasjerte medarbeidere. Medarbeidere som viser 
fleksibilitet og omstillingsvilje og ivaretar innbyggernes behov samtidig som de håndterer alle 
utfordringer den pågående pandemien medfører. Vi skal fortsette å være løsningsorienterte, 
nytenkende og samarbeide på tvers av etater, virksomheter og avdelinger til beste for Karmøys 
innbyggere. Kompetanse og kapasitet er nøkkelord for å sikre gode tjenestetilbud til innbyggerne, også i 
fremtiden. Arbeidet med utviklingen av en heltidskultur i Karmøy kommune fortsetter. Heltidskultur 
handler om å skape en solid organisasjon, med tilstrekkelig kompetanse for å sikre kvalitet i tjenestene. 
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Det handler om å ta innbyggernes perspektiv og fokusere på forhold som øker kvaliteten i 
tjenestetilbudet. Kontinuitet, riktig kompetanse og sammenhengende tjenester er forutsetninger for å 
kunne skape best mulig kvalitet. Dersom en skal lykkes med å innføre velferdsteknologi, utvikle nye 
tjenester og arbeidsmetoder er en avhengig av kreative, løsningsorienterte og kompetente 
medarbeidere som jobber regelmessig og godt sammen om å utvikle tjenestetilbudet. Det å gå fra en 
deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og 
ansatte. I 2021 vil fokuset være på å innføre framtidsrettede arbeidstidsordninger innen helse og 
omsorg for å fremme heltidskultur. Innen oppvekst og kultur forsetter satsingen med gode, 
fremtidsrettede og funksjonelle digitale løsninger. Økt bruk av forbedringssystemet skal bidra til å styrke 
Karmøy kommune som en lærende organisasjon, forbedringssystemet brukes aktivt for å melde inn 
avvik og forbedringsforslag. Innføring av «Min side» på kommunens nettsider skal i løpet av 2021 bidra 
til å styrke innbyggerdialogen i Karmøy kommune. Ny nettjeneste med innlogging vil redusere behov for 
kontakt med saks- og/eller fagansvarlig i kommunen og styrker samtidig innbyggerdialogen. «Digitalt 
førstevalg» som et av kommunens mål bygger opp om dette. 

Arbeidet med Karmøy kommunes nye samfunnsdel i kommuneplanen fortsetter i 2021. Overordnet har 
Norge vedtatt å knytte seg til FN sine 17 mål for bærekraft. Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi 
og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til 
framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Regjeringen har nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging og har til hensikt å fremme en bærekraftig utvikling 
gjennom felles, retningsgivende målsettinger for stat, fylke og kommune. Karmøy er én av flere 
kommuner på landsbasis som er invitert til å delta i et pilotprosjekt for bærekraftig samfunnsutvikling. 
Prosjektet har som hensikt å gi kommunene et kunnskapsgrunnlag for å kunne orientere seg om egen 
utviklingsretning i forhold til bærekraftmålene. I tillegg gir det et sammenligningsgrunnlag med andre 
kommuner samt mulighet for å dele erfaringer og kompetanse. Samarbeid mellom kommuner, 
næringsliv, utdanningsinstitusjoner og frivillighet kan skape nye og bærekraftige løsninger på 
samfunnsutfordringene vi står ovenfor. 

Samfunnsdelen i kommuneplanen vil være forankret i FNs bærekraftmål. Vår oppgave blir å finne lokale 
løsninger på globale utfordringer. Bærekraftmålene er et helhetlig rammeverk. Kunnskapen og 
engasjementet om bærekraft skal skje i samspill med befolkningen. Med bakgrunn i dette planlegger 
Karmøy kommune for at innbyggere og næringsliv inviteres til å delta i utviklingen av kommuneplanens 
samfunnsdel. Det er av stor betydning at vi får kunnskap om utviklingsområder og utarbeider scenarier 
for by-, bolig- og næringsutvikling. Karmøy kommune skal etablere en overordnet strategi som setter 
fremtidens signatur i vår kommune. Sammen skal vi bidra til at Karmøy forblir en god plass å bo og leve. 
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Budsjettvedtak 
   

Forslag til vedtak: 

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for 
årene 2021-2024. 
  

2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som 
fremgår av vedlegget (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 2021. 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 2021 være redusert med tre 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 
3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a). 
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Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 935 000, Jfr. 
Eiendomsskatteloven § 11. 

Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25. 

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, 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 2021, som følger av kommunestyrets forslag til 
investeringsbudsjett: 
  

10.   Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr 
  Til finansiering av øvrige investeringer: 729 945 000 
     herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr 
     herav til generelle investeringer: 299 737 000 kr 
  Sum låneopptak: 779 945 000 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. 
170,0 og 230,0 mill. kroner i 2021, samt eventuelle sertifikatlån. 
  

11. Rådmannen gis fullmakt til å ”fryse” budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom 
situasjonen skulle tilsi det. 
  

12. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge 
kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 
  

13. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative 
etatsstruktur.  
  

14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til 
det tiltenkte formål. 
  

15. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og 
budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 
  

16. 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 
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endres betydelig gjennom året. 
  

17. 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. 
  

18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for 
bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder. 
  

19. 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 2020. Saldo per 31.12.2019 var 75,8 mill. kroner. 
  

2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil 
kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal 
behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for 
betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i 
punkt i. 
  

3. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 7 000 000 krever statlig godkjenning (av 
fylkesmannen). 
  

4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de 
interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2019 garanterte Karmøy 
kommune for 649,9 mill. kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje 
med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 
  

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

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

2. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger 
og universell utforming. 
  

3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond. 
  

4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond. 
  

5. 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. 
  

21. I kommunens målkart erstattes tidligere delmål "heldigital innen 2020" med nytt delmål 
"Digitalt førstevalg". 
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Gebyrutvikling 

 

Gebyrvedtak 2021 (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 6,7 % fra 1. august 2021. 
  

3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,7 % 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 endres ikke i 2021. 
  

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

6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til: 
  457 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G) 
  470 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G 
  563 kroner per time (ved inntekt over 5 G) 
Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris 
  

7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til: 
  1422 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 
  2846 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 
  3870 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 
  4781 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) 
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. 
  

8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2021 til 314 kroner. 
  Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 461. 
  

9. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2021: 
  Full kost: 3068 kroner per måned 
  Kun middager: 1751 kroner per måned 
  Husholdningsartikler: 203 kroner per måned 
  Vask og leie av tøy: 294 kroner per måned 
  Matservering dagtilbud/institusjon: 83 kroner 
  

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

11. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 
2021 
   tilkjøring, montering og henting                        317 kr 
   egenandel per utlån 3 mnd                               317 kr 
   egenandel per utlån 6 mnd                               636 kr 
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12. Vanngebyret settes slik (eksl. mva). 
   Abonnementsgebyr                                                                  1533 kr 
   Enhetspris per m3                                                                     6,31 kr 
   Leie av vannmålere økes med ca. 4 %, se gebyrregulativ. 
  

13. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva): 
  Abonnementsgebyr                                                                   2218 kr 
  Enhetspris per m3                                                                    11,59 kr 
  

14. Renovasjonsgebyret settes slik (eksl. mva) 
   Årsgebyr boligenheter                                                               2520 kr 
   Årsgebyr hytter                                                                          1260 kr 
   Fradrag for godkjent hjemmekompostering                              290 kr 
  
   Papir 240 liter næring                                                                1285 kr 
   Papir 660 liter næring                                                                3535 kr 
   Rest 180 liter næring                                                                 3107 kr 
   Rest 660 liter næring                                                               11370 kr 
                     

15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6600 kroner for vann og 8200 kroner for 
avløp. 
  

16. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent. 
  

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. 
  

18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 650 eksl. mva. 
  

19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 650 eksl. mva. 
  

20. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt: 
  Tilsyn gass             kr 365 
  Tilsyn ovn               kr 365 
  Feiing hvert år        kr 466 
  Feiing hvert 2. år    kr 234 
  Feiing hvert 3. år    kr 155 
  Feiing hvert 4. år    kr 116 
  Feiing hvert 5. år    kr 91 
  Feiing hvert 6. år    kr 77 
  

21. Det innføres feie- og tilsynsgebyrer også for fritidseiendommer med fyringsanlegg som ikke har 
hatt feiing og tilsyn tidligere. Det vil komme egen sak om hvordan dette skal løses praktisk og 
gebyrmessig. 
  

22. 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. 
  

23. Med virkning fra 1.7.2021: 
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1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. 
  

2. Regulering til ”gjengs leie/markedsleie” for alle nye leieforhold og leieforhold der det er 
gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. 
  

24. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år. 
  

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

26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:  

o Bosatte i Karmøy kommune:  
 Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0. 
 Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1585 
 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1060 
 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2645 

  
o Bosatte i andre kommuner:  

 Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1060 
 Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2645 
 Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2120 
 Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3705 

 
* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler 

 

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan  
2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Rammetilskudd -1 148 508 -1 206 800 -1 179 500 -1 182 100 -1 178 900 -1 176 800 
Inntekts- og formuesskatt -1 149 890 -1 145 200 -1 212 500 -1 200 700 -1 200 000 -1 200 800 
Eiendomsskatt -140 395 -132 900 -142 015 -137 015 -132 015 -127 015 
Andre generelle driftsinntekter -52 933 -43 371 -35 764 -27 295 -26 127 -24 997 

Sum generelle driftsinntekter -2 491 726 -2 528 271 -2 569 779 -2 547 110 -2 537 042 -2 529 612 

       

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 2 384 467 2 442 729 2 474 923 2 422 380 2 430 014 2 372 880 

       
Avskrivinger 105 431 97 624 131 235 131 235 131 235 131 235 
       

Sum netto driftsutgifter 2 489 898 2 540 353 2 606 158 2 553 615 2 561 249 2 504 115 

Brutto driftsresultat -1 828 12 082 36 379 6 505 24 207 -25 497 

       
Renteinntekter -18 212 -15 900 -9 000 -11 800 -15 700 -17 100 
Utbytter -95 711 -73 800 -78 200 -78 200 -78 200 -78 200 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -41 173 -21 700 -14 600 -16 700 -19 500 -20 800 
Renteutgifter 45 507 52 520 47 190 53 430 60 280 64 810 
Avdrag på lån 87 793 89 690 103 800 121 900 131 000 138 600 

Netto finansutgifter -21 795 30 810 49 190 68 630 77 880 87 310 

       
Motpost avskrivninger -105 431 -97 624 -131 235 -131 235 -131 235 -131 235 
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Netto driftsresultat  -129 055 -54 732 -45 666 -56 100 -29 148 -69 422 

       
Overføring til investering 53 085 47 873 56 500 57 000 67 000 58 000 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-3 005 6 859 -10 834 -900 2 148 11 422 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 19 929 0 0 0 -40 000 0 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

70 009 54 732 45 666 56 100 29 148 69 422 

       

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -59 046 0 0 0 0 0 
 
 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Administrasjon 148 738 177 865 166 838 164 466 164 855 163 585 
Barnehage 375 092 368 684 395 727 382 027 373 527 364 223 
Skole 621 930 651 958 626 618 609 246 592 672 585 272 
Kultur 52 407 53 123 52 565 52 163 52 163 52 163 
Idrett 23 606 20 753 24 688 28 843 24 856 24 856 
Livssyn 28 051 28 419 26 413 26 313 26 213 26 213 
Helse 106 040 112 341 116 727 117 048 117 668 118 599 
Omsorg 869 062 899 656 892 735 902 048 919 347 938 801 
Sosial 113 709 117 766 112 945 108 127 107 143 106 308 
Barnevern 94 019 97 820 91 840 90 240 88 340 87 040 
Forvaltning 13 895 12 705 6 925 6 925 6 934 6 925 
Nærmiljø 28 199 27 328 29 253 29 984 29 484 29 484 
Bolig -384 3 401 3 687 3 687 2 967 2 967 
Næring 14 015 11 654 12 868 12 691 12 607 12 515 
Samferdsel 35 355 29 355 41 528 41 456 41 456 41 456 
Brann og ulykkesvern 46 112 48 116 48 382 47 898 47 424 46 930 
VAR -14 846 -25 690 -13 901 -31 715 -45 624 -53 051 
Økonomi -66 625 -88 041 -40 514 -38 732 1 365 -38 749 

Sum bevilgninger drift, netto 2 488 378 2 547 212 2 595 324 2 552 715 2 563 397 2 515 537 

       
Herav:       
Avskrivinger 105 431 97 624 131 235 131 235 131 235 131 235 
Netto renteutgifter og -inntekter -3 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-3 965 6 859 -10 834 -900 2 148 11 422 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

2 448 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 2 384 467 2 442 729 2 474 923 2 422 380 2 430 014 2 372 880 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Investeringer i varige driftsmidler 419 117 687 618 1 072 854 595 019 558 517 413 360 
Tilskudd til andres investeringer 27 957 3 600 2 000 1 000 0 11 000 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 86 079 9 000 8 385 8 000 8 000 8 000 
Utlån av egne midler 48 398 0 1 842 1 842 921 0 
Avdrag på lån 12 426 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 593 978 700 218 1 085 081 605 861 567 438 432 360 

       
Kompensasjon for merverdiavgift -49 189 -72 082 -105 815 -77 859 -70 722 -35 260 
Tilskudd fra andre -80 486 -11 011 -31 827 -34 273 -88 263 -4 613 
Salg av varige driftsmidler -82 302 -34 500 -48 950 -18 325 -13 525 -4 500 
Salg av finansielle anleggsmidler -49 721 0 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -12 472 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -303 714 -494 616 -784 697 -379 998 -320 649 -320 487 

Sum investeringsinntekter -577 884 -612 209 -971 289 -510 455 -493 159 -364 860 

       
Videreutlån 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Bruk av lån til videreutlån 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 
Avdrag på lån til videreutlån 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Mottatte avdrag på videreutlån 0 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 0 

       
Overføring fra drift -53 085 -47 873 -56 500 -57 000 -67 000 -58 000 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

58 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

36 932 -40 136 -57 292 -38 406 -7 279 -9 500 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -16 094 -88 009 -113 792 -95 406 -74 279 -67 500 

       

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Administrasjon       
Ikt-investeringer (årsbevilgning) 4 999 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 3 096 0 0 0 0 0 
Digitalisering (planprosjekt) 593 5 275 5 670 0 0 0 
Energikartlegging 0 2 000 1 300 0 0 0 
Kjøp av Hovedgata 52, Kopervik 9 021 0 0 0 0 0 
Oppgradering av kommunestyresalen 1 073 0 0 0 0 0 

Sum Administrasjon 18 782 19 775 12 970 6 000 6 000 6 000 

       
Barnehage       
Vormedal barnehage - universell utforming og 
oppgradering uteareal 

0 0 800 0 0 0 

Kolnes barnehage - universell utforming og oppgradering 
uteareal 

0 0 0 0 600 0 

Kontorer Storasund barnehage 161 0 0 0 0 0 
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav 0 500 500 0 0 0 
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg 4 842 0 0 0 0 0 

Sum Barnehage 5 003 500 1 300 0 600 0 

       
Skole       
Skudeneshavn skole - universell utforming og 
oppgradering uteareal 

0 0 0 1 200 0 0 

Solcellepanel på formålsbygg - pilot 0 0 1 800 0 0 0 
Uu og oppgrad. uteareal kopervik skole 575 0 0 0 0 0 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 2 457 0 0 0 0 0 
Stangaland skole 21 687 131 000 166 867 34 465 0 0 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 16 564 0 0 0 0 0 
Kontorer Storasund barnehage 1 0 0 0 0 0 
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg 49 359 29 000 0 0 0 0 
Teknologitette klasserom 3 539 0 0 0 0 0 
Åkra skole - universell utforming og oppgradering uteareal 1 177 0 0 0 0 0 
Skole Veavågen 0 0 11 500 27 000 174 000 89 000 
Park lekeplass åkra etappe 2 7 0 0 0 0 0 

Sum Skole 95 366 160 600 180 167 62 665 174 000 89 000 

       
Kultur       
Historiske Avaldsnes - ny utstilling 0 0 0 0 5 000 10 000 
Nytt kulturhus 0 0 0 500 0 0 
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering 10 0 0 0 0 0 
Karmøy kulturhus kontor/rehab kulturskole 27 0 0 0 0 0 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 197 0 0 0 0 0 
Ubemannede åpningstider bibliotek 50 0 0 0 0 0 

Sum Kultur 283 0 0 500 5 000 10 000 

       
Idrett       
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 1 741 0 0 0 0 0 
Stangaland skole 7 145 15 000 16 133 6 380 0 0 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 76 438 1 400 0 0 0 0 
Lagerlokaler åkrehamn 538 556 0 0 0 0 
Ny idrettshall Vormedal 1 650 35 614 53 464 10 500 0 0 
Kjøp av biler og maskiner 0 0 0 1 500 0 0 

Sum Idrett 87 512 52 570 69 597 18 380 0 0 

       
Livssyn       
Kopervik kirke 113 0 0 0 0 0 
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Torvastad kirke - bårehus m/fasiliteter 563 0 0 0 0 0 

Sum Livssyn 676 400 0 0 0 0 

       
Helse       
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 706 59 10 000 14 000 8 962 0 

Sum Helse 706 59 10 000 14 000 8 962 0 

       
Omsorg       
MO senter 0 0 40 500 0 0 0 
Vea sykehjem 5 0 0 0 0 0 
Forebyggende tiltak mot legionellasmitte 155 177 0 0 0 0 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 103 0 0 0 0 0 
Vea sykehjem - byggetrinn 2 1 211 66 66 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og behandling 0 14 000 67 167 50 800 0 0 
Digitalisering / pasientsikringsanlegg 4 260 14 504 3 880 4 000 0 0 
Nytt produksjonskjøkken 307 0 0 0 0 0 

Sum Omsorg 6 042 28 997 111 613 54 800 0 0 

       
Sosial       
MO senter 0 0 40 500 0 0 0 

Sum Sosial 0 0 40 500 0 0 0 

       
Forvaltning       
Oppmålingsmateriell (årsbevilgning) 175 0 250 0 250 0 

Sum Forvaltning 175 0 250 0 250 0 

       
Nærmiljø       
Lysløype Kolnes-Raglamyr 0 0 0 0 0 3 500 
Uu og oppgrad. uteareal kopervik skole 6 0 0 0 0 0 
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering 0 0 12 740 12 250 0 0 
Vea sykehjem -5 0 0 0 0 0 
Turveier Vea 0 2 931 2 581 0 0 0 
Turveier Almannamyr 0 2 400 2 000 0 0 0 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 296 0 0 0 0 0 
Lysløype Åkra 0 0 0 2 000 2 000 0 
Vikinggarden - redskapsskjul/grindebygg 444 0 0 0 0 0 
Universell utformet sti Bukkøy 69 0 1 779 0 0 0 
Park lekeplass åkra etappe 2 1 073 1 000 0 0 0 0 
Byutvikling (planprosjekt) 0 3 200 18 500 13 500 4 300 0 
Historiske avaldsnes bukkøy - nytt tak på 700 0 0 0 0 0 

Sum Nærmiljø 2 583 9 531 37 600 27 750 6 300 3 500 

       
Bolig       
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt) 4 699 4 850 9 500 8 000 2 885 0 
Stølsmyr - raglamyr sør if 9 0 0 0 0 0 
Oppgradering kommunale boliger (årsbevilg 4 758 0 0 0 0 0 
Ferkingstad bf 90 2 044 3 104 0 0 0 
Stemmemyr bf - etappe 3 1 635 3 000 0 0 0 0 
Planl.midl.langtidspl. omsorgstun mv fastlandet 9 48 823 35 000 0 0 0 
Omsorgsboliger for videresalg 267 16 500 24 233 0 0 0 
Tøkjemyr omsorgsboliger vea 47 0 0 0 0 0 
Sanering solheimsbrakkene 1 036 0 0 0 0 0 
Jovikvn. boligtomt 90 0 0 0 0 0 
Amlandsfeltet bf 178 1 000 0 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og behandling 4 546 3 500 15 787 12 700 0 0 
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg 150 0 0 0 0 0 
Nytt produksjonskjøkken 1 0 0 0 0 0 

Sum Bolig 17 516 81 717 87 624 20 700 2 885 0 

       
Næring       
Stølsmyr - raglamyr sør if 266 3 895 0 0 0 0 
Storamyr if etappe 2 212 2 793 0 0 0 0 
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Universell utforming (planprosjekt) 126 0 0 0 0 0 
Husøy if, tilrettelegging til flere tomte 266 0 0 0 0 0 
Husøy if - etappe 15 8 0 0 0 0 0 
Bygnes - kommunelageret, nedsprengning/ut 14 0 0 0 0 0 
Brannstasjon Veavågen 0 5 000 0 0 0 19 500 

Sum Næring 892 11 748 0 0 0 19 500 

       
Samferdsel       
Parkeringshus Kopervik - rehabilitering 0 0 0 0 0 4 800 
Nyanlegg vei og gatelys (årsbevilgning) 1 013 1 000 1 000 0 0 0 
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt) 5 464 15 509 16 887 0 0 0 
Vedlikeholdsmaskiner (årsbevilgning) 894 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 
Tostemveg 172 2 710 3 435 0 0 0 
Hovedplan vei (planprosjekt) 3 056 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen 0 1 000 0 0 1 000 0 
Lagerlokaler åkrehamn 538 556 0 0 0 0 
Kjøp av biler til vedlikehold 2019 2 119 0 0 0 0 0 
Infrastruktur/utvikling Kolnes 0 0 4 000 100 000 80 000 20 000 
Kveitevika kai 1 916 0 0 0 0 0 
Overdragelse av anlegg fra andre 45 169 2 543 2 390 1 824 1 620 1 060 

Sum Samferdsel 60 341 35 068 35 212 110 324 91 120 34 360 

       
Brann og ulykkesvern       
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 1 461 0 0 0 0 0 
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 0 0 32 733 53 000 36 000 0 
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg 0 8 200 3 440 0 0 0 

Sum Brann og ulykkesvern 1 461 8 200 36 173 53 000 36 000 0 

       
VAR       
Hovedplan avløp 2020-2027  (planprosjekt) 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 
Biler og maskiner VAR (årsbevilgning) 0 0 2 170 800 0 0 
Kopervik renseanlegg 0 0 0 0 15 000 15 000 
Filterutvidelse brekke vba 2 0 0 0 0 0 
Vann og avløpsutbygging Kolnes 116 433 820 0 0 20 000 
Kundemottak/garderobebygg borgaredalen 245 0 0 0 0 0 
Oppgradering uteareal borgaredalen 1 029 0 0 0 0 0 
Utskifting 3 varebiler avløp -15 0 0 0 0 0 
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen 0 7 400 27 000 0 0 0 
Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 984 12 851 19 069 10 500 2 900 1 000 
Anleggsmaskiner - Borgaredalen 2 090 0 2 500 2 100 0 0 
Reservevannsforsyning 136 2 293 3 190 0 0 25 000 
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh. 42 16 900 11 958 0 0 0 
Hovedplan avløp 2016-2020 (planprosjekt) 68 730 121 166 55 836 0 0 0 
Hovedplan drikkevann 2020-2027 (planprosjekt) 17 717 80 900 144 565 75 000 75 000 75 000 
Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter 0 12 550 25 100 0 0 0 
Nye avfallsdunker 0 1 000 33 000 0 0 0 
Rensing av sigevann fra deponi 0 5 000 5 000 7 500 7 500 0 
Overdragelse av anlegg fra andre 27 225 0 0 0 0 0 

Sum VAR 118 301 266 393 430 208 195 900 200 400 236 000 

       
Økonomi       
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg 588 9 000 7 700 14 000 15 000 15 000 
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse 0 60 9 940 15 000 10 000 0 
Universell utforming (planprosjekt) 2 739 3 000 2 000 2 000 2 000 0 
Basestasjon Feøy 153 0 0 0 0 0 

Sum Økonomi 3 479 12 060 19 640 31 000 27 000 15 000 

       

Sum 2B  419 117 687 618 1 072 854 595 019 558 517 413 360 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

 Kirkegård/gravplass - utbedring 2027- (planprosjekt) 0 0 0 1 000 0 11 000 
Reg uten sted 368 0 0 0 0 0 
Utbedring kirkegårder 12 495 0 0 0 0 0 
Rehabilitering kirkebygg 0 3 600 2 000 0 0 0 
Restaurering avaldsnes kirke 16 600 0 0 0 0 0 
Overdragelse av anlegg fra andre -1 844 0 0 0 0 0 
Salg av kommunale utleieboliger 338 0 0 0 0 0 

Tilskudd til andres investeringer  27 957 3 600 2 000 1 000 0 11 000 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Egenkapitalinnskudd Rogaland Revisjon IKS 0 0 385 0 0 0 
Kjøp av aksjer i ASKI AS 50 0 0 0 0 0 
Kjøp av aksjer i Haugaland kraft AS 79 162 0 0 0 0 0 
Egenkapitalinnskudd klp 6 867 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  86 079 9 000 8 385 8 000 8 000 8 000 
 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap 

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Utlån til Haugaland næringspark 0 0 1 842 1 842 921 0 
Formidlingslån husbankmidler 48 398 0 0 0 0 0 

Utlån av egne midler 48 398 0 1 842 1 842 921 0 
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000       
 Regnskap  

2019 
Oppr. 

budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Rammetilskudd -1 148 508 -1 206 800 -1 179 500 -1 182 100 -1 178 900 -1 176 800 
Inntekts- og formuesskatt -1 149 890 -1 145 200 -1 212 500 -1 200 700 -1 200 000 -1 200 800 
Eiendomsskatt -140 395 -132 900 -142 015 -137 015 -132 015 -127 015 
Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0 
Andre overføringer og tilskudd fra staten -66 359 -43 592 -35 987 -27 518 -26 350 -25 220 
Overføringer og tilskudd fra andre -355 627 -266 493 -289 344 -288 371 -299 675 -288 405 
Brukerbetalinger -115 343 -119 555 -125 927 -125 645 -132 857 -132 857 
Salgs- og leieinntekter -226 325 -242 591 -245 048 -256 504 -272 914 -290 027 

Sum driftsinntekter -3 202 448 -3 157 131 -3 230 321 -3 217 853 -3 242 711 -3 241 124 

       
Lønnsutgifter 1 670 993 1 676 025 1 698 069 1 691 223 1 718 422 1 717 925 
Sosiale utgifter 432 862 434 802 438 216 436 620 444 126 444 342 
Kjøp av varer og tjenester 810 958 804 491 854 229 817 542 779 113 778 753 
Overføringer og tilskudd til andre 180 375 156 271 144 951 147 738 194 022 143 372 
Avskrivninger 105 431 97 624 131 235 131 235 131 235 131 235 

Sum driftsutgifter 3 200 620 3 169 213 3 266 700 3 224 358 3 266 918 3 215 627 

       

Brutto driftsresultat -1 828 12 082 36 379 6 505 24 207 -25 497 

       
Renteinntekter -18 212 -15 900 -9 000 -11 800 -15 700 -17 100 
Utbytter -95 711 -73 800 -78 200 -78 200 -78 200 -78 200 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -41 173 -21 700 -14 600 -16 700 -19 500 -20 800 
Renteutgifter 45 507 52 520 47 190 53 430 60 280 64 810 
Avdrag på lån 87 793 89 690 103 800 121 900 131 000 138 600 

Netto finansutgifter -21 795 30 810 49 190 68 630 77 880 87 310 

       
Motpost avskrivninger -105 431 -97 624 -131 235 -131 235 -131 235 -131 235 
       

Netto driftsresultat -129 055 -54 732 -45 666 -56 100 -29 148 -69 422 

       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat       
Overføring til investering 53 085 47 873 56 500 57 000 67 000 58 000 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-3 005 6 859 -10 834 -900 2 148 11 422 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 19 929 0 0 0 -40 000 0 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

70 009 54 732 45 666 56 100 29 148 69 422 

       

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -59 046 0 0 0 0 0 
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Kommunens overordnede mål og prioriteringer 
 
 

Kommunens overordnede mål og prioriteringer 

 
Det kommunale plansystemet 
Kommunens plansystem blir ofte illustrert slik det framgår av følgende figur: 

 

 

Kommunal planstrategi og kommuneplanen er kommunens mest sentrale plandokumenter. 
Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede strategiske styringsverktøyet, mens planstrategien 
skal avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i den enkelte kommunestyreperiode. 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 
Karmøy kommune har gjennom et omfattende arbeid på ulike nivå i den kommunale organisasjonen 
utviklet et målkart. I forslag til handlingsprogram er målkartet  grunnlag for mål og handlinger i de 
enkelte tjenesteområdene.  

Det foreslås at et av delmålene endres fra og med 2021. I dagens målkart er det et delmål å "Vær 
heldigital innen 2020". Dette målet er fulgt opp med en satsing på digitalisering de siste årene, særlig å 
få på plass en digital "grunnmur" som kommunen kan bygge videre på. Av naturlige årsaker bør målet nå 
oppdateres. Rådmannen foreslår at det neste steget i kommunens satsing på digitalisering bør være 
"Digitalt førstevalg", som foreslås tatt inn som nytt delmål.  
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Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at 
nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. 

Brukerens behov skal være utgangspunkt for all digitalisering i Karmøy kommune. Kommunen skal ha 
moderne, sammenhengende og brukervennlige løsninger som bidrar til medvirkning og gjør relevante 
tjenester og informasjon lett tilgjengelig for brukeren. Brukeren blir mer selvbetjent, ved behov blir det 
gitt veiledning for å kunne benytte seg av de digitale løsningene. 

Kommunens ledere er ambassadører og pådrivere for fornying og forbedring gjennom digitalisering. 
Tjenester og arbeidsprosesser skal være effektive og sammenhengende og tar utgangspunkt i brukerens 
behov. Ved å være et digitalt førstevalg bygges det opp en digital kultur blant ansatte som setter 
brukeren i sentrum. Ansatte deler sine erfaringer og kompetanse med kollegaer og er forberedt på å 
løse oppgaver på nye måter. 

Målet om et digitalt førstevalg vil bli støttet av digital strategi og det vil bidra til å nå kommunens mål 
om å utvikle og gi framtidsretta tjenester. 

Foreslått oppdatert målkart kan illustreres ved følgende figur:  

  

Forslag til oppdatert målkart for Karmøy kommune 

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.  

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. 
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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 2021-2024 
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 gjennomført våren 2020 og 
kommunestyret vedtok Kommunal planstrategi 2020-2023 i juni  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 i 
planprosessene både fra politisk og administrativt nivå. 

Revisjon av kommuneplanen - et sentralt mål i inneværende kommunestyreperiode 
Planstrategien dokumenterer at det er et omfattende antall planprosesser og- dokumenter som skal 
gjennomføres i inneværende kommunestyreperiode. Rådmannen vil imidlertid peke på to omfattende 
planprosesser som trer tydelig fram. Dette gjelder full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen 
og arealdelen. Samfunnsdelen med handlingsdel kommer først i tidsrekken blant disse.  Her er arbeidet 
godt i gang og siktemålet er å få gjennomført planprosessen i løpet av 2020 og høsten  2021. En slik 
prioritert framdrift legger grunnlaget for at samfunnsdelen kan fungere etter intensjonen, som et 
overordnet politisk styringsverktøy, allerede i nåværende kommunestyreperiode. 

Det er utarbeidet et planprogram til samfunnsdelen.  I planprogrammet framgår formålet med 
planarbeidet, tidsrammer, opplegget for medvirkning, sentrale problemstillinger og utredningsbehov. Et 
hovedfokus i planarbeidet er å styrke og forankre samfunnsdelens posisjon som Karmøy kommunes 
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viktigste styringsdokument, samt styre kommunen som samfunn og organisasjon i en retning som er 
forankret i FNs bærekraftsmål. 

Kommuneplanens arealdel skal være en kartmessig speiling av de strategiske prioriteringene i 
samfunnsdelen. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vil derfor ha en formell oppstart 
etter vedtatt samfunnsdel. Likevel kan administrasjonen påbegynne noe av arbeidet med rulleringen, før 
vedtatt samfunnsdel og på den måten styre mot vedtatt fremdriftsplan slik det fremgår av Planstrategi 
2020-2023 - hvor arealdelen skal ferdigstilles i 2023.   

Bærekraftig samfunnsutvikling i kommune-Norge 
«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» ble vedtatt i kongelig 
resolusjon den 14.05. 2019. Dette er et dokument som blir utarbeidet av regjeringen hvert fjerde år. Her 
framgår det at FNs 17 bærekraftmål skal legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen». 

I kommunens budsjettvedtak i sak 139/19 er dette fulgt opp med følgende ordlyd i et verbalpunkt: 

«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». 

I samsvar med de nasjonale forventningene, som er omtalt innledningsvis, vil FNs bærekraftmål danne 
et fundament for kommunens samlete planleggingsaktivitet. I arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel vil dette bli en tydelig ledesnor både når det gjelder prosess, innhold og konkret utforming 
av plandokumentet. 

  

FNs bærekraftsmål 

Deltakelse i pilotprosjekt om FNs bærekraftsmål 
Karmøy er en av ni kommuner som har deltatt i et pilotprosjekt kalt U4SSC (United 4 Smart Sustainable 
Cities). 
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I prosjektet blir kommunene kartlagt etter et standardisert sett rundt 110 målbare av indikatorer som er 
koblet mot bærekraftmålene. Indikatorene er fordelt utover 24 kategorier. Prosjektets hensikt er å gi 
kommunene et kunnskapsgrunnlag til å orientere seg om sin nåværende status i forhold til 
bærekraftmålene, men vil også fungere som et sammenligningsgrunnlag opp mot andre kommuner. 
Forlenget deltakelse i prosjektet vil også gi kommunene innsikt i sin egen utvikling over tid. 

Figuren på neste side gir en illustrasjon, i grovmasket form, på resultatet for Karmøy kommune når det 
gjelder vurdering av de ulike indikatorene. En vanlig visuell inndeling fra grønt via gult til rødt er lagt til 
grunn der førstnevnte viser god score og rødt tilsvarende mindre god status. De indikatorene som er 
markert med gul og oransje, peker på hvilke samfunnsforhold i kartleggingen kommunen bør arbeide 
med for å bli mer bærekraftig som samfunn. Rapporten kan leses her. 

  

U4SSC City Performance Benchmark - Karmøy 

 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-SMARTCITY-2020-41-PDF-E.pdf


Status på planstrategi 

 
Planstrategi 2020-2023 - status per oktober 2020. 

 
Planer og plandokumenter etter plan- og bygningsloven   
  

Planstrategi 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Kommunal planstrategi Sa+Ho+Ok+T Revisjon Slutt     Start Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
02.06.2020. Forventet oppstart med ny 
kommunal planstrategi i 2023.   

Kommuneplan 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Kommuneplanens arealdel Sa+Ho+Ok+T Revisjon   Start   Slutt   

  

Kommuneplanens samfunnsdel Sa+Ho+Ok+T Revisjon Start Slutt     Igangsatt/Ny framdrift. Planprogram endelig 
fastsatt i formannskapet 28.09.2020. 
Planprosessen er justert med hensyn til 
innhold og framdrift i forhold til 
formannskapets vedtak 27.04.2020. Forventet 
ferdigstillelse justert til høsten 2021.  

  

Kommunedelplaner 
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Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar 2020 2021 2022 2023 

Kommunedelplan for kulturminner Ok+T Revisjon Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet fremdrift.  

Kommunedelplan for fv.47 Veakrossen-Helganesvegen Sa+T Igangsatt/ 
Ny plan 

Usikker fremdrift Uavklart framdrift.  

Kommunedelplan for naturmangfold T Ny plan Start   Slutt   Igangsatt. Karmøy har mottatt 
prosjektmidler fra Miljødirektoratet til å 
utarbeide kommunedelplan for 
naturmangfold. Planarbeidet forventes 
ferdigstilt i første halvdel av 2022.  

  

Oppfølgingsprosjekter - Kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Plan for opprusting av parken i Kopervik sentrum Sa+Ok+T Ny plan   Start Slutt     

Plan for opprusting av torget i Skudeneshavn sentrum Sa+Ok+T Ny plan Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.   

Plan for opprusting av Åkrehamn sentrum – «Torget» Sa+Ok+T Ny plan   Start Slutt     

Plan for opprusting av Åkrehamn sentrum/Rådhusvegen Sa+T Ny plan   Start Slutt     

Parkeringsstrategi Sa Nytt dok. Start/Slutt       Igangsatt. Koordineres med revisjon av 
kommuneplanen. 

Større reguleringsplanarbeid i kommunal regi  

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar 2020 2021 2022 2023 

Detaljregulering for ny brannstasjon i Veakrossen T+Sa Igangsatt/ 
Ny plan 

Start   Slutt   Igangsatt/Ny framdrift. Problematikk 
knyttet til Hapaløksbekken må utredes og 
avklares  før planarbeidet fortsetter. 
Ferdigstillelse kan derfor først forventes i 
2022.  
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Områderegulering for Kolnes sentrum Sa+T Igangsatt/ 
Ny plan 

  Slutt     Igangsatt. Planforslag er under utarbeiding i 
samarbeid med COWI. Følger forventet 
framdrift. 

Områderegulering for historiske Avaldsnes Ok+Sa+T Igangsatt/ 
Ny plan 

  Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

  

ANDRE KOMMUNALE PLANER OG STYRINGSDOKUMENTER 

Interkommunale planer og styringsdokument 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Plan for reservevann T Igangsatt/ 
Ny plan 

Slutt       Ny framdrift. Forventet oppstart i 2023.  

Interkommunal strategi for utbygging av boligarealer: 
Haugesund, Karmøy og Tysvær 

Sa Nytt arbeid Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Handlingsplan – Vold i nære relasjoner Ho Igangsatt/ 
Revisjon 

  Slutt     Igangsatt/Ny framdrift. På grunn av 
situasjonen med Covid 19, kan prosjektet 
først forventes ferdigstilt i 2021. 

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar 2020 2021 2022 2023 

Plan for omsorgstjenester/ heldøgns omsorg Ho Revisjon     Start Slutt   

Plan for «Leve hele livet-reformen»  Ho+Ok+Sa+T Igangsatt/ 
Ny plan 

  Slutt     Igangsatt/Ny framdrift. På grunn av 
situasjonen med Covid 19 og redusert 
saksbehandlingskapasitet, kan prosjektet 
først forventes ferdigstilt i 2021. 

Plan for psykisk helse – barn og unge  Ok+Ho Ny plan Start Slutt     Igangsatt. Følger forventes framdrift.  

Plan for kultur OK Revisjon     Start Slutt   

Plan for kulturskolen Ok Ny plan Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift. 
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Plan for idrett og fysisk aktivitet OK Revisjon Start       Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Slutt 

Strategi og utviklingsplan for barnehagene Ok Revisjon     Start     

Slutt 

Skolebruksplan (struktur) Ok Igansatt/ 
Revisjon 

Start Slutt     Igangsatt. Kommunestyret har fått og vil 
få ytterligere saker til behandling som 
angår skolestrukturen i sone 2 og 4, 
herunder ny skole på vea og eventuell 
justering av skolekretser. Følger forventet 
framdrift.  

Strategi og utviklingsplan for skolene  Ok Revisjon Start   Slutt   Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter (fortsetter) 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Bibliotekplan Ok Igangsatt/ 
Revisjon 

Slutt       Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
21.09.2020.  

Museumsplan Ok Ny plan Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Reiselivsplan Ok Revisjon Start       Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Slutt 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Sa Igangsatt/ 
Revisjon 

Slutt       Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
15.06.2020.  

Plan for frivillighet Sa+Ho+Ok+T Revisjon   Start Slutt     

Plan for smittevern Sa+Ho Revisjon Start     Slutt               
          

    Igangsatt/Ny framdrift. På grunn av 
situasjonen med Covid 19 og redusert 
saksbehandlingskapasitet, kan prosjektet 
først forventes ferdigstilt i 2021. 

Plan for overvannshåndtering Sa+T Ny plan   Start Slutt     

Plan for kommunal eiendomsforvaltning og utvikling T+Sa+Ok+Ho Igangsatt/ 
Ny plan 

    Slutt     

Hovedplan drikkevann T Igangsatt/ 
Ny plan 

Slutt       Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
21.09.2020.  
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Hovedplan avløp T Igangsatt/ 
Revisjon 

Slutt       Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
21.09.2020. 

Plan for kartlegging, tilsyn og oppfølging av private 
utslipp 

T Ny plan Start         

Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Slutt 

Bruksplan for friluftsområder T Ny plan/ 
Igangsatt 

  Slutt     Igangsatt. Ferdigstillelse forskyves til 2021 
pga av presset saksbehandlingskapasitet. 

Skjøtselsplan for friluftsområder T Ny plan/ 
Igangsatt 

  Slutt     Igangsatt. Ferdigstillelse forskyves til 2021 
pga av presset saksbehandlingskapasitet. 

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter (fortsetter) 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Plan for universell utforming T Revisjon       Start   

Slutt 

Plan og strategi for 
sykkelvegnett Karmøy 

T Igangsatt/ 
Ny plan 

  Slutt     Igangsatt. Ferdigstillelse forskyves til 2021 
pga av presset saksbehandlingskapasitet. 

Plan for trafikksikkerhet T Revisjon   Start       

Slutt 

Hovedplan veg T Revisjon       Start   

Slutt 

Plan for klima, energi, miljø og natur T Ny plan   Start Slutt     

Plan mot plast og marin forsøpling T Ny plan Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift. 

Plan for massehåndtering T Ny plan   Start Slutt     

Strategidokumenter, styringsdokument og kunnskapsdokument 

Dokument Ansvar Status 

Forventet framdrift   

Kommentar  2020 2021 2022 2023 

Strategi for matproduksjon Sa Igangsatt/ 
nytt dok. 

Slutt       Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
02.06.2020.  
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Digitaliseringsstrategi Sa Revisjon Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Kommunikasjonsstrategi  Sa Revisjon Start Slutt     Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Innkjøpsstrategi  Sa Igangsatt/ 
Nytt dok. 

Slutt       Igangsatt. Følger forventet framdrift.  

Strategi og handlingsprogram for folkehelse Sa Nytt dok. Start         

Slutt 

Veileder ved bekymring (plan - hatkriminalitet/ 
ekstremisme) 

Sa Revisjon     Start     

Slutt 

Oversiktsdokument for folkehelse Sa Igangsatt/ 
revisjon 

Slutt     Start Ferdigstilt. Vedtatt i kommunestyret 
21.09.2020. Arbeidet med nytt 
oversiktsdokument starter opp i 2023.  

LNF-kartlegging Sa+T+Ok Revisjon   Start Slutt     

Strategi for kommunal boligpolitikk Sa+T+Ho Nytt dok.   Start       

Slutt 

Kommune-ROS  Sa+T+Ho+Ok Igangsatt/ 
revisjon 

Slutt     Start Ferdigstilt. Behandlet i kommunestyret 
10.02.2020. Beredskapsplan og plan for 
oppfølging av kommunal beredskap ble 
behandlet samtidig.  

Strategi for velferdsteknologi Ho Revisjon   Start Slutt     

  

PLANER OG STYRINGSDOKUMENT SOM IKKE SKAL REVIDERES 

Gjeldende planer og styringsdokumen 

Dokument Status Kommentar 

Plan for legetjenester Vedtatt i kommunestyret 12.11.2018. Ingen endring. 

Plan for habilitering og rehabilitering                         Vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg 29.08.2018. Ingen endring. 

Plan for psykisk helse og rusarbeid Vedtatt i kommunestyret 18.06.2018. Ingen endring. 

Plan for miljørettet helsevern Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019. Ingen endring. 
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Handlingsprogram SLT/folkehelse Vedtatt i kommunestyret 24.09.2018.  Handlingsprogrammet gjelder 
inntil det er erstattet av revidert revisjon. Revisjon starter i 2020. 

Ingen endring. 

Jordvernstrategi Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019. Ingen endring. 

  

 



Økonomisk utvikling i planperioden 
 

Omtale av finansielle måltall, overordnet analyse av sammenhengen mellom inntekter og utgifter og 
ulike økonomiske scenarioer fremover. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Karmøy 4,80 % 4,60 % 2,60 % 4,30 % 1,73 % 1,41 % 1,74 % 0,90 % 2,14 % 
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Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 

 

  
KOSTRA 

2016 
KOSTRA 

2017 
KOSTRA 

2018 
KOSTRA 

2019 
Budsjett 

2020 
Økplan 

2021 
Økplan 

2022 
Økplan 

2023 
Økplan 

2024 

Karmøy 1,8 % 1,7 % 3,1 % -0,3 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % 2,4 % 2,7 % 

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 
 
Beløp i 1000  Økonomiplan 

   Budsjett 2020 2021 2022 2023 2024 
Sum inntekter -3 157 131 -3 230 321 -3 217 853 -3 242 711 -3 241 124 
Sum utgifter 3 169 213 3 266 700 3 224 358 3 266 918 3 215 627 

Brutto resultat 12 082 36 379 6 505 24 207 -25 497 
Netto finansutgifter og inntekter -66 814 -82 045 -62 605 -53 355 -43 925 

Netto resultat -54 732 -45 666 -56 100 -29 148 -69 422 
Avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner 

6 859 -10 834 -900 -37 852 11 422 

Overført til investeringer 47 873 56 500 57 000 67 000 58 000 

Årsresultat 0 0 0 0 0 

 

Finansielle måltall 
 
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 
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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. I sak 42/20 om endringer av ubundet investeringsfond, ble det i tillegg 
vedtatt et mål om at ubundet investeringsfond bør være minst 100 mill. kroner. 

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. 

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. 

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/176529/
https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/176529/
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 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. I 2019 fikk kommunesektoren 7 mrd. kroner mer i skatteinntekter enn 
staten hadde anslått i statsbudsjettet. Samtidig var det høy avkastning i finansmarkedet, som også trakk 
inntektene i Karmøy opp. I 2019 mottok kommunen et vesentlig høyere utbytte fra Haugaland Kraft AS 
enn budsjettert, og 21 mill. kroner av dette ble satt av til fond. Denne avsetningen alene trakk netto 
driftsresultat i 2019 opp med 0,65 prosent av sum driftsinntekter. 
 
For årene 2015-2017 bidro også positive avvik i driften av egen tjenesteproduksjon til et høyere netto 
driftsresultat, mens de to siste årene har det vært negative avvik i tjenesteproduksjonen.   
For 2020 ble det vedtatt et budsjett med et netto driftsresultat på 1,73 prosent, eller 1,52 prosent om 
en holder bruk/avsetning selvkostfond utenfor. 

Karmøy er avhengig av store overføringer fra kommuner med bedre skatteinntekter, gjennom 
inntektssystemet for kommunene, for å kunne finansiere den kommunale driften. Dette skyldes at 
Karmøy har vesentlig lavere skatteinntekter per innbygger. Dette falt i første del av 2010-tallet. Selv om 
utviklingen de siste to årene har vært i positiv retning, er kommunen langt unna det inntektsnivået 
kommunen hadde rundt 2010 (da hadde Karmøy skatteinntekter på 92 prosent av landsgjennomsnittet 
per innbygger). 

 

Prognose 2020-2024 
Karmøy kommunens budsjett for 2020 er gjort opp med et netto driftsresultat på 1,73 prosent, eller 
1,52 prosent om man holder bruk/avsetning selvkostfond utenfor. Å gi et anslag på regnskap er 
krevende, da det fortsatt er uklart hvordan kommunenes merkostnader til Korona skal finansieres.   

Det er lagt opp til overføringer fra drift til investeringer for å gi et netto driftsresultat på rundt 1,75 
prosent i økonomiplanperioden. Samlet netto driftsresultat påvirkes av bruk og avsetning av midler 
til/fra selvkostfond. I 2021 legges det opp til bruk av selvkostfondene, ettersom lavere rente og 
forsinkelser i investeringene i sektoren har gitt overskudd i selvkostregnskapet de siste årene. Disse 
midlene er satt av på egne selvkostfond, og skal tilbakeføres brukerne ved at kommunen i 2021 bruker 
disse midlene i stedet for å øke de kommunale gebyrene like mye som forrige økonomiplan la opp til. I 
vurderingen av kommunens økonomiske situasjon er det naturlig å se bort fra slike svingninger på 
selvkostområdene. 

Netto driftsresultat for 2023 påvirkes av at det er lagt inn 40 mill. kroner i foreløpig anslått bruk av 
disposisjonsfondsmidler for å dekke kommunens kostnader til ny Eikjeveg. Den er i hovedsak et 
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investeringsprosjekt, men deler av veien ligger i Haugesund kommune. Denne vil ikke telle som 
investeringsformål i Karmøy kommune, og finansieres derfor med fondsmidler. 

 

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 

31.12.2017 
Per 

31.12.2018 
Per 

31.12.2019 

Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelse) 2 188 001 2 111 242 2 155 564 

- Ubrukte lånemidler -334 607 -162 414 -3 238 

- Totale utlån (ekskl. ansvarlige lån til Haugaland Kraft AS) -144 594 -174 092 -209 938 

- Selvkostinvesteringer (kapitalgrunnlaget for selvkost) -675 590 -733 322 -815 544 

- Interkommunal andel 0 0 -454 

+ Langsiktige leieavtaler 5 500 5 250 5 000 

SUM JUSTERT LÅNEGJELD 1 038 709 1 046 664 1 131 392 

Sum brutto driftsinntekter 2 976 110 3 070 930 3 201 944 

I % av brutto driftsinntekter 34,90 % 34,10 % 35,30 % 

 

De supplerende indikatorene er valgt fordi 
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 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. Justert lånegjeldsgrad gikk opp fra 
34,1 prosent i 2018 til 35,3 prosent i 2019. Justert lånegjeldsgrad anslås nå til å bli rundt 38 prosent ved 
utgangen av 2020. Dette er en lavere vekst enn anslått i opprinnelig budsjett, noe som skyldes lavere 
investeringer enn planlagt i 2020. Det er redegjort for dette i tertialrapportene til kommunestyret. Dette 
har medført at behovet for bruk av lånemidler er lavere enn opprinnelig planlagt. Mye av lånemidlene 
ble dessuten brukt på investeringer i selvkostområdene. Siden det er abonnentene og ikke 
kommunekassen som har belastningen med tilbakebetalingen, er dette holdt utenfor i beregningen av 
justert lånegjeldsgrad. Det vises igjen ved at justert lånegjeldsgrad øker vesentlig mindre enn langsiktig 
lånegjeldsgrad. 

 

Prognose 2020-2024 
I forslag til økonomiplan 2020-2024 vil justert lånegjeldsgrad nå en topp på rundt 46 prosent i 
2022/2023, med innenfor måltallet for justert lånegjeldsgrad ved utgangen av økonomiplanperioden 
(43,9 prosent). I den tiårige investeringsplanen vil lånegjeldsgraden falle noe i siste del av perioden. 
For å holde lånegjeldsveksten nede, er det i tillegg lagt opp til å bruke nesten 200 mill. kroner fra 
kommunens fond i perioden 2020-2024. 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 
gjennom de kommunale gebyrene. På grunn av blant annet lavere rentenivå, så er det lagt opp til 
mindre gebyrøkninger i 2021, men høyere økninger fra 2022. 
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Mens justert lånegjeldsgrad særlig har en økning i 2021 og 2022, er det i stor grad vann- og avløp som 
fører til den største økningen i den totale lånegjeldsgraden. Kapitalgrunnlaget som inngår i beregningen 
av de kommunale gebyrene forventes å øke fra 815 mill. kroner per 2019 (25,5 prosent av sum 
driftsinntekter) til 1884 mill. kroner i 2024 (58,1 prosent av sum driftsinntekter). Økende 
startlånsportefølje inngår også i den samlede lånegjeldsgraden, og forventes å øke fra 160 mill. kroner 
per 2019 til 375 mill. kroner per 2024. 

 

Oversikt etter § 5-7 
Etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. § 5-7 skal det gis en oversikt over den årlige utviklinge i gjeld og andre vesentlige 
langsiktige forpliktelser i planperioden 

Lånegjeld (tall i 1000 kroner) Regn. 2019 Prog. 2020 2021 2022 2023 2024 

Langsiktig gjeld 2 155 564 2 467 027 3 128 172 3 421 270 3 645 919 3 862 806 

Langsiktig gjeld (fratrukket 
ubrukte lånemidler) 2 152 326 2 412 275 3 128 172 3 421 270 3 645 919 3 862 806 

              

herav             

Lån knyttet til Startlån 160 254 235 254 270 254 305 254 340 254 375 254 

Lån til investeringer 1 995 310 2 231 773 2 857 918 3 116 016 3 305 665 3 487 552 

 

Andre vesentlige langsiktige forpliktelser 
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 Karmøy kommune hadde per 2019 en pensjonsforpliktelse på 3,66 mrd. kroner. 
Pensjonsforpliktelsen skal avspeile det økonomiske ansvaret kommunen har påtatt seg på 
beregningstidspunktet overfor hver enkelt ansatt som er tatt opp i pensjonsordningen. For 2020 
anslås pensjonsforpliktelsen til 3,47 mrd. kroner. Forpliktelsen forventes å øke med ca. 150 mill. 
kroner per år. 
  

 Karmøy kommune hadde per 31.12.2019 et garantiansvar for kommunens andel (38,46 %) av 
lånegjelden til Karmsund Havn IKS på 649,9 mill. kroner. Karmsund Havn IKS har siden 18.6.2018 
hatt en låneramme på 800 mill. kroner, før samtykke til nye lån må innhentes fra 
eierkommunene. 
 
Øvrige garantiansvar utgjorde 75,8 mill. kroner per 31.12.2019. Det er så langt i 2020 gjort 
vedtak om ca. 12,95 mill. kroner i nye kommunale garantier. 
  

 Langsiktige leieavtaler over 10 år inngår i beregningen av måltall justert lånegjeldsgrad i Karmøy 
kommune. Dette består av leieavtale på 872 000 kroner per år til Torvastad Arena, som går frem 
til 2055, i tillegg til enkelte mindre leieavtaler for arealer for lysløyper og arealer for 
søppelfylling. Det legges ikke opp til endringer i langsiktige leieavtaler i handlingsprogrammet 
for 2021-2024. 

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 

 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 
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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. I 2019 trakk også 
et høyt netto driftsresultat og lave netto finansutgifter opp Karmøys resultat. Dette må ses i 
sammenheng med høy finansavkastning og særlig høyt utbytte fra Haugaland Kraft. Karmøy kommer 
normalt godt ut her, men 2019 var likevel et unntaksår. 

 

Prognose 2020-2024 
Kommunen har i dag et disposisjonsfond som overstiger måltallet. I forslag til økonomiplan foreslås det 
å bruke 84 mill. kroner totalt i 2021-2024 til å finansiere investeringer og deler av Eikje-vegen på Kolnes. 
Med dette anslås disposisjonsfondet å bli på om lag 7,6 prosent ved utgangen av økonomiplanperioden. 

I forslag til investeringsplan ligger det også bruk av kommunalt ubundet investeringsfond med 129 mill. 
kroner i perioden 2021-2024. Samtidig budsjetteres det med salgsinntekter avsatt til ubundet 
investeringsfond. Kommunen står foran flere store investeringsprosjekter med relativt stor usikkerhet 
om kostnadene de nærmeste årene. Det er derfor hensiktsmessig å ha tilgjengelige midler for å sikre 
handlingsrom for å kunne håndtere uforutsette saker. 

 

 



Sammenheng 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 forsøker å 
korrigere kommunens utgifter ut fra 
at kommunene har ulik 
alderssammensetning i befolkningen, 
ulike bosettingsmønstre og ulike 
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. Dette er også 
årsaken til at denne analysen gir litt 
andre tall enn om man bare ser på 
Kostra-tall alene. 
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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 121 mill. kroner i 2019, 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. 
  

 Et lavere inntektsutslag må gi seg utslag i enten lavere kostnader til tjenesteproduksjonen og administrasjon, lavere netto finanskostnader eller svakere 
økonomisk balanse enn landet for øvrig. I 2019 hadde Karmøy et bedre netto driftsresultat enn landsgjennomsnittet, dette må ses i sammenheng med 
netto finans og avdrag. I 2019 ble kommunens resultat påvirket sterkt av 51 mill. kroner i høyere utbytteinntekter fra Haugaland Kraft i 2019 enn i 2018 
(dette ble delvis ble satt av til fond for ny regional utvikling) samtidig som kommunen hadde 25 mill. kroner i høyere enn forventet avkastning på 
markedsporteføljen på grunn av en svært godt år i finansmarkedet. Det er redegjort nærmere for dette i kommunens årsberetning. Det forventes at 
tilsvarende tall for 2020 vil være nærmere mer lik 2018-resultatene. 
 
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 både tjenester, administrasjon og netto finansposter. 
  

 Til tross for lavere inntekter brukte Karmøy kommune i 2019 mer penger på tjenesteproduksjon (unntatt administrasjon) enn landsgjennomsnittet. 
Dette skyldes særlig økte kostnader innen pleie og omsorg. Karmøy har over lang tid brukt vesentlig mer ressurser på tjenestene enn hva inntektsnivået 
isolert sett skulle tilsi. Mens inntektsgrunnlaget var 121 mill. kroner lavere enn landsgjennomsnittet skulle tilsi, var kostnadene til tjenesteproduksjon -2 
mill. kroner lavere enn landsgjennomsnittet, når man holder administrasjon utenom. 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. I KS sin analysemodell så hadde 
Karmøy kommune 43 mill. kroner i lavere administrasjonsutgifter enn om utgiftene her var lik landsgjennomsnittet. For det andre, og den største 
faktoren, er at Karmøy har lavere netto utgifter til finans og avdrag. Dette var som nevnt over særlig tilfellet i 2019, men har også vært en stabilt bilde 
over flere år. 
 
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. På grunn av kommunens 
eksponering mot markedet, både gjennom plasseringer i markedet og gjennom eierskapet i Haugaland Kraft AS, vil dette svinge fra år til år. 

https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/182070/
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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, har 2018/2019 en reversering av denne trenden. En viktig årsak til dette er 
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høy vekst i tjenester som ble ytt. Mens antall timer til omsorgstjenester økte om lag like mye i Karmøy fra 2015 til 2017 som landsgjennomsnittet, har Karmøy 
hatt en høyere vekst i antall timer både i 2018 og 2019. Totalt økte antall timer med 5,7 prosent fra 2017 til 2019, mens det i Karmøy har økt med 13,9 prosent i 
samme periode. Unge brukere utgjør en vesentlig del av denne veksten. 

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 2019 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, en slik fasit finnes ikke, 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 scenarioer 

 
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 innsparingsbehov 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 rådmannens budsjettforslag 2021. 

Tall i 1000 kroner, sum endring fra 2021 til 2024.  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Post Kommentar   Hovedscenario     
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Frie inntekter Vekst i frie inntekter. Inkluderer 
kompensasjon for bortfall av 

eiendomskatt på verk og bruk. 
Påvirkes av 

alderssammensetningen og må 
derfor ses i sammen med utgifter til 

demograf (se under). 

-11 000 14 400 14 400 52 800 

    Inntektsvekst i de frie 
inntektene: 2,3 mrd. 
kroner (0,5 mrd. mer 
enn statsbudsjettet 

legger opp til i 2021). 
Befolkningsvekst lik 

"høy vekst"-alternativet 
for Karmøy, men 

MMMM-alternativet for 
Norge. 

Hovedscenario i 
budsjettet. 

Inntektsvekst på 1,8 
mrd. kroner, tilsvarende 

opplegget i 
statsbudsjettet for 

2021. Befolkningvekst 
lik SSBs middelalternativ 

(mmmm). Lav 
befolkningsvekst og 

redusert 
kompensesasjon for 

bortfall av 
eiendomsskatteinntekte

r gir forventet negativ 
realvekst i frie 

inntekter. 

Vekst lik scenario 2 Vekst i de frie på 1,5 
mrd (0,5 mrd. enn 

statsbudsjettet legger 
opp til i 2021). Men 

bortfall av 
skjønnsmidller fra 

Fylkesmannen og "lav 
vekst"-alternativet for 
befolkningsvekst brukt 

for Karmøy. 

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. 

9 000 15 000 15 000 25 600 
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     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. Gode resultater i 2018 og 

2019 gav stor økning i 
utbytteinntektene. Lav strømpris er 
en faktor som gjør at det forventes 

lavere resultater i 2020.  

-20 600 0 7 400 41 200 

    Antar resultat i 
Haugaland Kraft AS 

2021-2023 tilsvarende 
ordinært resultat som 

gj.snitt 2018/2019 (bl.a. 
høy strømpris) 

Utbytteinntektene øker 
tilsvarende pris- og 

lønnsvekst (ca 3 prosent 
per år) fra anslått 

utbytte 2021. 

Resultat likt gj. snitt av 
faktisk 2019 og 
prognose 2019. 

Antar resultat i 
Haugaland Kraft 2021-

2023 på nivå med 
prognose 2020 (bl.a. lav 

strømpris) 

Rentekompensasjon Grunnlaget for hva vi får 
rentekompensasjon blir avskrevet, 

så med mindre det kommer nye 
ordninger, så vil inntektene gå ned 

(gitt uendret rentenivå) 

-900 -900 -900 -3 100 

    Flatt rentenivå Flatt rentenivå Flatt rentenivå Renteoppgang til 4 
prosent. 
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Renteinntekter mv Renter på likviditet og utlån, samt 
avkastning i markedsporteføljen. 

-21 100 -14 300 -14 300 -36 900 

    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 Renteøkning på 0,5 
prosent per år i 

2022,2023 og 2024 
utover rentebanen i 

budsjettforslaget (nibor 
øker fra 0,3 % i 2021 til 

2,6 % i 2024) 

Rente- og avdragskostnader 39 000 52 400 59 000 93 600 

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

generelle investeringer) 
per år 2022-2024, 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 
2022-2024, for 

eksempel ved økninger i 
investeringsplanen 

Som scenario 3, men 
med renteøkning på 0,5 

prosent per år i 
2022,2023 og 2024 
utover rentebanen i 

budsjettforslaget (nibor 
øker fra 0,3 % i 2021 til 

2,6 % i 2024) 

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

renovasjon 

-39 100 -39 100 -39 100 -64 400 

    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 i 
økonomiplanen fra 2021-2024 

1 850 1 850 1 850 1 850 
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SUM SENTRALE 
POSTER 

  -42 850 29 350 43 350 110 650 

            

Demografi 0-5 år   -19 400 -36 400 -36 400 -58 300 

    "Høy vekst"-scenarioet 
SSB 

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

Demografi 6-15 år   -23 100 -24 800 -24 800 -26 800 

            

Demografi 16-66 år   -4 500 -5 700 -5 700 -6 900 

            

Demografi 67+ år   65 800 60 700 60 700 55 400 

            

SUM SENTRALE POSTER OG DEMOGRAFI -24 050 23 150 37 150 74 050 

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). 

-7 950 550 -7 950 -7 950 

            

SUM SENTRALE POSTER, DEMOGRAFI OG KJENTE 
FORHOLD 

-32 000 23 700 29 200 66 100 

til fordeling (-), inndekningsbehov (+) 
  

FORSLAG TIL 
ØKONOMIPLAN 

    

            

ANDRE           
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UTFORDRINGER 

Innstramming 
refusjonsordning 
ressurskrevende 
tjenester 

De siste årene har Stortinget 
vedtatt innstramminger i 

refusjonsordningen for 
ressurskrevende tjenester med å 

øke kommunenes egenandel utover 
pris- og lønnsvekst. Dette er tas 

hensyn til i 2021-budsjettet, men 
hva hvis det kommer økninger i 
egenandel på 50 000 kroner per 

bruker også i 2022, 2023 og 2024 

0 0 13 200 13 200 

    Ingen ytteligere 
innstramming 

Ingen ytteligere 
innstramming 

Innstramming på 50 000 
kroner per bruker per år 

Innstramming på 50 000 
kroner per bruker per år 

Trendvekst omsorg Tall fra KS viser at kommunens 
utgifter til pleie- og 

omsorgstjenester har økt mer enn 
demografiveksten skulle tilsi. 

Kostnadene i Karmøy har vokst mer 
enn dette, blant annet fordi 

tjenestebehovet har økt. Timer til 
omsorgstjenester har økt mer enn 

enn folketallsveksten. For 
innbyggere under 67 år har timer til 
omsorgstjenester i Karmøy økt med 

over 20 prosent per innbygger i 
aldersgruppen. Også for de aller 

eldste, over 90 år har det vært en 
vekst. Hva hvis brukerbehov og 
kostnader i omsorgstjenestene 

fortsetter å vokse mer enn 
kommunen får tilført på grunn av 

endringer i innbyggere i ulike 

0 27 000 54 000 82 000 

  0 % årlig vekst utover 
budsjett 

1 % årlig vekst utover 
budsjett 

2 % årlig vekst utover 
budsjett 

3 % årlig vekst utover 
budsjett 
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aldersgrupper?  

.  

Trendvekst sosial Sosialhjelsputgiftene er reelt sett 
nær doblet fra 2012 til 2018, i en 

periode med liten endring i den 
aktuelle aldersgruppen. Utviklingen 

i 2019 og 2020 har vært mer 
positiv, men hva hvis denne 

trenden fortsetter? 

0 0 2 900 4 900 

    0 % årlig vekst utover 
budsjett 

  3 % årlig vekst utover 
budsjett 

5 % årlig vekst utover 
budsjett 

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. 

Utviklingen i 2019 og 2020 har vært 
mer positiv. Hva hvis disse 

kostnadene ikke går ned i takt med 
antall barn, men fortsetter å øke? 

0 3 400 5 800 10 600 

    Nedgang i tråd med 
lavere antall barn. (Er 

tatt ut gjennom 
demografiveksten) 

Ingen nedgang i tråd 
med antall barn 

I tillegg 2 % årlig vekst 
utover budsjett 

I tillegg 4 % årlig vekst 
utover budsjett 
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Kostnadsutfordring 
barnehage 

Lavere forventede barnetall vil 
kunne gi en større overkapasitet. 

Dette kan gjøre det vanskeligere å 
få til effektiv drift. Slik 

inntektsystemet er lagt opp, må 
kommunen ta ned kostnadene i 

takt med reduksjonen i antall barn 
for å kunne omdisponere dette til å 

dekke kostnader med flere eldre. 
Men hva hvis kommunen ikke 

klarer å ta ned kostnadene i samme 
grad? 

0 3 000 6 000 9 000 

    Klarer 
kostnadsreduksjon i takt 

med anslått 
demografieffekt. 

90 % effekt av 
kostnadsreduksjon 

80 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

70 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

Kostnadsutfordring 
skole 

Også innenfor skolesektoren 
forventes det færre brukere i siste 

del av økonomiplanen. Færre 
elever gir ikke nødvendigvis færre 
klasser. Hva hvis kommunen ikke 

klarer å ta ned kostnadene i samme 
grad som elevtallet tilsier? 

0 2 000 4 000 6 000 

    Klarer 
kostnadsreduksjon i takt 

med anslått 
demografieffekt. 

90 % effekt av 
kostnadsreduksjon 

80 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

70 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 
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Kostnadsutfordring 
bosetting av 
flyktninger 

Kommunen bosetter færre 
flyktninger. Inntektene faller, 

samtidig som det kan være 
krevende å gi et forsvarlig tilbud 

når stordriftsfordelene forsvinner 
og inntektene går ned. Hva hvis 
kommunen får økte kostnader 

knyttet til dette? 

0 700 1 400 2 000 

    Klarer 
kostnadsreduksjon i takt 

med lavere tilskudd. 

90 % effekt av 
kostnadsreduksjon 

80 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

70 % effekt av 
kostnadsreduksjoner. 

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. 

(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 (-) -17 000 89 800 161 500 253 800 

til fordeling (-), 
inndekningsbehov (+) 

          

 



Status og rammebetingelser 
 

Føringer og pålegg fra staten 

Statsbudsjettet 

Rådmannen legger til grunn regjeringens forslag til statsbudsjett. Dersom det skjer endringer i 
Stortingets behandling av budsjettet som har konsekvenser for Karmøy kommune, vil rådmannen 
orientere om dette i egne tilleggsnotat. Dette gjelder også håndtering av koronautgifter i 2021, hvor 
regjeringen har opplyst at de vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i løpet av november 
med foreløpige anslag for merutgifter og merinntekter for kommunesektoren i 2021. 

I forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunenes og fylkeskommunenes 
frie inntekter på 2 mrd. kroner totalt, hvorav 1,6 mrd. kroner til kommunene, tilsvarende 0,5 prosent. 
Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2020 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen etter 
revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB), hvor ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med 
virusutbruddet holdes utenom. 2020 er et spesielt år, og det er derfor også gitt et særskilt tillegg i de frie 
inntektene på 1,9 mrd. kroner for å kompensere for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det 
som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. 
 
Når de frie inntektene regnes på denne måten, altså som vekst ut fra anslåtte inntekter i RNB, 
innebærer det at oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2020 på 2,25 mrd. 
kroner, slik det ble varslet nå i forbindelse med statsbudsjettet, ikke påvirker nivået på 
kommunesektorens inntekter i 2021. 

Av beløpet til kommunene er 100 mill. kroner begrunnet i særskilte satsing på barn og unges psykiske 
helse. 

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 2021 mill. kroner 

Vekst i frie inntekter 2000 

- merkostnader demografi -1100 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -200 

Økt handlingsrom i departementets oppsett 700 

Innstramming i refusjonsordning ressurskrevende brukere -300 

Handlingsrom når det tas hensyn til nevnte innstramming 400 

 

Dette er en teoretisk beregning basert på hele kommunesektoren, men hvis en skulle tenkt dette 
oversatt til Karmøy kommune, så ville Karmøys «andel» av disse 400 mill. kronene utgjøre ca. 3 mill. 
kroner. Samtidig kutter forslag til statsbudsjett i kompensasjonsordningen for eiendomsskatt (se under). 
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I 2021 tilsvarer dette 3,6 mill. kroner mindre inntekter til Karmøy enn den opprinnelig vedtatte 
ordningen, noe som vil øke til over 24 mill. kroner frem mot 2025. 

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 46 000 kroner utover lønnsvekst. For Karmøy kommune er det anslått å 
utgjøre en svekkelse på vel 4 mill. kroner i forhold til en reell videreføring av regelverket. Endringen vil få 
virkning allerede for regnskap 2020. Ordningen har vært strammet inn i flere omganger. Siden 2016 er 
innslagspunktet økt med 200 000 kroner utover pris- og lønnsvekst. For de brukerne Karmøy har i dag 
utgjør dette et tap på ca. 17-18 mill. kroner, i tillegg til tap knyttet til brukere som ikke lengre når opp til 
innslagspunktet. Staten begrunner kuttet i statens refusjon til slike utgifter, med at disse utgiftene har 
vokst kraftig. Det betyr i praksis at kommunen må dekke både at kostnadene til ressurskrevende 
tjenester (for brukere under 67 år) øker, og at vi i tillegg skal dekke en større del av kostnadene enn 
ordningen tidligere la opp til-. 

Eiendomsskatt 
Stortinget har tidligere vedtatt endringer i eiendomsskatteloven, som innebærer at produksjonsutstyr 
og installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket ble innført gradvis med 1/7 reduksjon i 
eiendomsskatten årlig fra og med 2019. Da ordningen ble vedtatt ble det samtidig vedtatt at 
kommunene skulle få kompensert for inntektsbortfallet. Denne kompensasjonen i 2019 og 2020 dekket 
en stor del inntektsbortfallet. Med denne ordningen ville inntektene i eiendomsskatt fra berørte verk og 
bruk gått ned med 4,9 mill. kroner fra 2020 til 2021, mens kommunen skulle få en økning i 
kompensasjon (gitt gjennom et særskilt tillegg i rammetilskuddet) på 4,3 mill. kroner. 

Som rådmannen pekte på i fjorårets budsjettforslag innebar dette en usikkerhet fordi man nå ble 
avhengig av at Stortinget velger å videreføre denne kompensasjonsordningen i de årlige budsjettene. I 
statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å kutte en stor del av kompensasjonsordningen. 
Reduksjonen utgjør 3,6 mill. kroner i 2021, men vil få betydelig større effekter i årene fremover. Når 
endringene er fullt ut faset inn i 2025 vil Karmøy kommune miste 84 prosent av den kompensasjonen 
ordningen opprinnelig la opp til, og det vil utgjøre 24,15 mill. kroner. Karmøy kommune er den 
kommunen i landet som får en størst reduksjon i inntektene. 

Forslaget fungerer slik at man innfører en økt «egenandel» på hvor mye inntektstap kommunene må ha, 
målt i kroner per innbygger, før kommunen får kompensert det overskytende. Denne egenandelen øker 
kraftig i regjeringens forslag. Dette gjør at en del kommuner med relativt lite inntektstap per innbygger 
mister all kompensasjon, mens mindre kommuner med veldig høyt inntektstap per innbygger beholder 
en større andel av kompensasjonen. Tapet målt i kroner per innbygger vil være likt. Tabellen under viser 
hvordan ordningen slår ut for noen utvalgte kommuner. Det er tatt med de kommunene med størst 
reduksjon i kompensasjon, samt noen andre lokale kommuner for å illustrere hvordan virkningene av 
forslaget slår ut. 
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Kompensasjon ved full innfasing 2025 

Kommune 
Opprinnelig 

modell (1000 kr) 
Foreslått modell 

(1000 kr) 

Redusert 
kompensasjon 

(1000 kr) 

Redusert 
kompensasjon 

(kroner per 
innbygger) I prosent 

Karmøy 28 820 4 669 -24 150 -573 -83,8 % 

Porsgrunn 20 979 232 -20 748 -573 -98,9 % 

Narvik 28 472 17 149 -11 323 -515 -39,8 % 

Alver 128 936 119 881 -8 055 -311 -7,0 % 

Tysvær 54 364 48 047 -6 316 -573 -11,6 % 

Suldal 2 689 517 -2 173 -573 -80,8 % 

Sauda 1 769 0 -1 769 -385 -100,0 % 

 

Med virkning fra 2020 ble det i statsbudsjettet satt en maksimal skattesats på 5 promille for 
eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å redusere 
denne satsen ytterligere til 4 promille. Dette medfører en reduksjon i kommunens teoretiske 
inntektspotensiale. I tillegg har finansdepartementet i prop. 107 LS, kap 10.2 foreslått å øke 
beløpsgrensen for å skrive ut eiendomsskatt på årsbasis fra 50 til 300 kroner med virkning fra år 2021. 
Effekten av denne endringen vil medføre et inntektstap for Karmøy på rundt 0,2 mill. kroner.  

Det er foreslått endringer i eiendomsskatten, se forslag til vedtak og omtale av hovedtallene i 
budsjettforslaget. 

Budsjettforutsetninger 

Pris og lønnsvekst.  I budsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2021 på 2,2 prosent og en samlet 
pris- og lønnsvekst (den såkalte kommunale «deflatoren)» på 2,7 prosent.  

Lønnsposter for fast lønn er basert på faktisk lønn på kommunens stillingshjemler, fremskrevet med 
forventet lønnsvekst. I beregningen av fast lønn er det også tatt hensyn til at lønnsveksten i 2020 ble 
lavere enn opprinnelig budsjettert, hvor det nå legges til grunn en lønnsvekst på 1,7 prosent (mot 3,6 
prosent i opprinnelig budsjett). Lønnsveksten som vises i budsjett-tabellene er netto virkning av lavere 
grunnlag fra 2020 og lønnsvekst i 2021. 

Driftsavtaler, tilskudd og inntekter er i utgangspunktet justert med en samlet pris- og lønnsvekst 
(deflatoren) på 2,7 prosent. Dette brukes også som utgangspunkt for endringer i kommunale 
betalingssatser, men her er det også andre endringer. Se egne oversikter over endringer i kommunale 
gebyrer. 

Disse anslagene er hentet fra statsbudsjettet. For kommunens egne virksomheter er det i hovedsak ikke 
kompensert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Dette er en innstramming som skyldes den 
anstrengte budsjettsituasjonen. I statsbudsjettet er det anslått en prisvekst på 2,2 prosent 
(konsumprisindeks justert for avgifter og energi, KPI-JAE) eller 3,5 prosent (ren konsumprisindeks). Når 
tjenestene ikke er kompensert for prisvekst i budsjettforslaget, utgjør det et generelt innsparingstiltak 
på mellom 7 og 12 mill. kroner, avhengig av om en hadde lagt KPI-JAE eller KPI til grunn. 

Det budsjetteres med 2021-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 2020. Dersom man holder lønnsvekst og effekt av nye tiltak utenfor, er det lagt til grunn 
en reell reduksjon på 2,2 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 75,8 mill. kroner i inntektsført premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift), 
og med 41,4 mill. kroner i utgifter til amortisering. Netto vil dermed et 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 mnd 
nibor-rente. Anslagene for 2021-2023 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 11. 
september 2020, og er fremskrevet videre i 2024 utfra at markedsdata tilsier en forventning om noe 
økning i rentenivået da. 

anslag 3 mnd nibor 2020 2021 2022 2023 2024 

Prognose i 2021-budsjett 0,70 % 0,30 % 0,60 % 1,00 % 1,10 % 

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

 

Betalings- og avgiftssatser. Det er i utgangspunktet lagt opp til en vekst i kommunale betalingssatser på 
2,7 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. Innenfor 
forvaltningsområdet foreslås det omlegging av gebyrregulativet og samlet sett en noe høyere 
selvkostgrad. Feiegebyrene får en høy vekst, som følge av høyere tilskudd til Haugaland brann og 
redning IKS, og ny fordelingsnøkkel mellom eierkommunene. Innenfor for vann, avløp og renovasjon er 
det mindre økninger i gebyrene i 2021, noe som blant annet må ses i lys av lavere rente. Utover i 
perioden er det en høyere vekst i disse gebyrene. Dette må ses i sammenheng med nylig vedtatte 
hovedplaner som legger opp til større investeringer på disse områdene. I sum vil kommunale gebyrer i 
2021-2024 innebære en økning utover pris- og lønnsvekst. 

Det er orientert nærmere om de ulike tiltakene i de respektive tjenesteområdene. 

Økonomisk risiko. 

Nedenfor følger en vurdering av den økonomiske risikoen i budsjettet. Se også de økonomiske 
scenarioene som er utarbeidet, og som ligger i kapittelet om "økonomisk utvikling i planperioden". 
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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 blant annet har forklart 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. Kommunen har store 
utbytteinntekter fra Haugaland Kraft AS som kommunen bruker til å finansiere løpende drift. 
Kommunen er her avhengig av resultatene oppnår i markedet. Utbyttet styres av resultatet i selskapet i 
foregående 3 år. Det vil si at utbyttet i 2021 påvirkes av regnskapsresultatet for 2018-2020. I 2018 og 
2019 hadde selskapet sterke resultater, mens resultatet i 2020 ventes å være lavere. Dette skyldes blant 
annet endringer i strømpriser. Rådmannen budsjetter i 2021 med utbytte ut fra resultater i 2018 og 
2019 og prognose for 2020. I økonomiplanen videreføres dette uendret. For å illustrere usikkerheten og 
risikoen i anslaget, kan en lage en beregning basert på om resultatene i 2021 og 2022 vil ligge på det 
relativt lave resultatnivået som ventes i 2020. Dette vil i så fall redusere utbytteinntektene med rundt 40 
mill. kroner fra 2021 til 2023. 

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. Kommunen har et bufferfond for å kunne skjerme drift, om nødvendig, dersom 
avkastningen blir svak eller negativ. 

Fremdriften i investeringsprosjektene er også en usikkerhet. De siste årene har utsettelser i 
investeringsporteføljen medført at låneopptaket er justert ned i løpet av året, noe som har gitt utslag i 
netto finansposter, og dermed ført til at økte rente- og avdragskostnader knyttet til vedtatte prosjekter 
har blitt skjøvet noe ut i tid. 

I tillegg er det usikkerhet knyttet til ulike forhold i driften/tjenesteproduksjonen. Usikkerheten er trolig 
størst innen helse- og omsorgssektoren. For å illustrere dette kan man se på endring i timer til 
omsorgstjenester per innbygger. Mens Karmøy i 2016 og 2017 som var relativt nærme den nasjonale 
veksten, hadde Karmøy i 2018 og 2019 en klart høyere vekst,  noe som også har medført høyere vekst i 
utgiftene i Karmøy de siste to årene. I budsjett- og økonomiplan tas det høyde for at brukerbehovene vil 
vokse i takt med endring i innbyggertallene, men dette er en usikker forutsetning. Særlig har man i 
enkelte år sett en høy vekst i brukerbehov i yngre aldersgrupper, som ikke kan forklares med utvikling i 
innbyggertall. Kommunene får i begrenset grad kompensert for slike forhold, noe som også medfører at 
det i budsjett- og økonomiplan forutsetter at kommunen lykkes med å redusere kostnader per 
bruker/vedtakstime i omsorgstjenestene, og ytterligere innsparingstiltak fremover. Dette er krevende, 
og er også en betydelig risikofaktor i 2021 og videre i økonomiplanperioden. 
 
Et annet område med stor risiko er barnehageområdet. Særlig er kommunen sårbar for endringer i 
tilskuddsregelverket til private barnehager, som utgjør en stor andel av kommunens barnehagetilbud. I 
2021 medfører endringer i måten tilskuddet skal beregnes på, og nye statlige normer, store 
ekstrakostnader. Fremover er det også risiko knyttet til nedgang i barnetallene. Befolkningsprognosene 
er at det vil bli færre innbyggere aldersgruppen 1-5 år. Dette kan gi utfordringer med å opprettholde 
samme kostnadsnivå når etterspørselen faller og både private og kommunale barnehager vil få økende 
utfordringer med å håndtere en overkapasitet. 

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, og det er grenser 
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for hvor lav bosettingen kan være dersom kommunen skal kunne stå inne for et faglig tilstrekkelig tilbud 
innfor rammen av de tilskuddsordninger som finnes på området. 

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. Tiltak for å ta ned 
kostnadene fremover vil kunne kreve tydelige prioriteringer og endringer i måten kommunen 
organiserer tjenestetilbudet på. 

Til tross for lave inntekter har Karmøy kommune i utgangspunktet en forsvarlig og solid 
kommuneøkonomi. Solid kommuneøkonomi er også en form for ferskvare. Kommuneøkonomien er 
under press, både på grunn av behov i tjenestene og gjennom økt lånegjeld. Dette gjør det krevende å 
opprettholde en sunn kommuneøkonomi, og det vil være enda mer krevende dersom man må gjenvinne 
en sunn kommuneøkonomi. For rådmannen er det viktig å holde fast ved kommunens vedtatte 
finansielle måltall, og i arbeidet med å holde kommunens ordinære drift innenfor de vedtatte rammer. 

Hovedtallene i budsjettforslaget 
 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Oppr. 
bud. i fjor 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Skatt på inntekt og formue  -1 149 890 -1 145 200 -1 212 500 -1 200 700 -1 200 000 -1 200 800 
Ordinært rammetilskudd -1 148 508 -1 206 800 -1 179 500 -1 182 100 -1 178 900 -1 176 800 
Skatt på eiendom -140 395 -132 900 -142 015 -137 015 -132 015 -127 015 
Andre generelle statstilskudd -52 933 -43 371 -35 764 -27 295 -26 127 -24 997 

Sum sentrale inntekter -2 491 726 -2 528 271 -2 569 779 -2 547 110 -2 537 042 -2 529 612 

 

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 legges til grunn det nivået på frie inntekter 
som er foreslått i statsbudsjettet. Anslaget er usikkert. Dette er særlig knyttet til befolkningsutviklingen 
nasjonalt og lokalt, og usikkerhet om den taktiske utviklingen i skatteinntekter. 
 
Det er tatt høyde for befolkningsutvikling, jf. eget kapittel om befolkningsutvikling. De siste 
befolkningsprognosene fra SSB er negative for Karmøy. Fra utgangen av 2019 til utgangen av 2023 
legges det til grunn en nedgang i innbyggertallet i Karmøy på 0,9 prosent, mot en økning på 1,9 prosent 
for landet. 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. 2,39 mrd. kroner i 2021. Dette er en økning på 40 mill. kroner fra opprinnelig vedtatt budsjett 2020. 
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. 
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Tabellen under viser sammensetningen av de frie inntektene. Det gjøres oppmerksom på at hele 
økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2021-kroneverdi). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer 
informasjon om inntektssystemet finnes i Grønt hefte - inntektssystemet for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Frie inntekter (1000 kr) Regnskap 19 Budsjett 20 Forslag 2021 

  2019-kroner 2020-kroner 2021-kroner 

Innbyggertilskudd 1 046 059      1 060 300      1 046 737 

Utgiftsutjevning -31 599          -21 100          -18 481 

Skjønnsmidler 2 500              1 500              1 750 

Andre forhold  8 737              21 900              18 726 

Inntektsutjevning 122 811          144 200          130 738 

SUM rammetilskudd 1 148 508      1 206 800      1 179 500 

SUM skatt på formue og inntekter 1 149 890      1 145 200      1 212 500 

SUM frie inntekter 2 298 398      2 352 000      2 392 000 

Skatt som % av landsgjennomsnittet 85,42 % 84,10 % 85,38 % 

Skatt og netto skatteutjevning, % av landet 94,54 % 94,52 % 94,59 % 

 

Innbyggertilskudd er i utgangspunktet fordelt med et likt beløp per innbygger. I 2020 er 
innbyggertilskuddet på 24 761,35 kroner per innbygger. Dette ganges med innbyggertall per 1.7.2020 
(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. 

I 2021 er det anslått at Karmøy har et høyere utgiftsbehov per innbygger enn landsgjennomsnittet, med 
en kostnadsindeks på 100,05 prosent, og Karmøy tilføres derfor ekstra midler i inntektssystemet for 
dette. Dette er en endring fra de siste årene. Det betyr at Karmøy per 2021 anslås å både være 
inntektssvak (tilføres nærmere 131 mill. kroner gjennom inntektsutjevningen fra kommuner med høyere 
skatteinntekter per innbygger) og at kommunen regnes å ha høyere utgiftsbehov (tilføres nærmere 1,3 
mill. kroner gjennom denne delen av utgiftsutjevningen). 

Samlet utgiftsutjevning inkluderer også et trekk for elever som ikke går i kommunale skoler. Dette utgjør 
et netto trekk på 19,8 mill. kroner for Karmøy. Beløpet vi trekkes er i utgangspunktet større (41,4 mill. 
kroner), men siden dette er en omfordeling mellom kommunene så blir samlet trekk tilbakeført alle 
kommunene fordelt per innbygger (som utgjør 21,6 mill. kroner). Sum utgiftsutjevning etter netto 
virkning av elever som ikke går i kommunale skole er dermed et  trekk på 18,5 mill. kroner, jf. tabell 
under. 

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 28 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 

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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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 4,29 %             562 

2-5 år 8,71 %        28 264 

6-15 år 14,22 %        88 975 

16-22 år 4,89 %          2 687 

23-66 år -4,09 %       -10 252 

67-79 år -1,96 %         -2 675 

80-89 år 2,78 %          5 162 

over 90 år -12,42 %       -11 617 

Basistillegg -74,05 %       -28 206 

Sone -34,08 %         -8 113 

Nabo -20,88 %         -4 971 

Landbrukskriterium -31,00 %         -1 550 

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia -19,88 %         -3 313 

Flyktninger uten integreringstilskudd -60,44 %       -11 798 

Dødlighet -0,14 %            -151 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 7,29 %          2 900 

Lavinntekt -31,73 %         -7 933 

Uføre 18-49 år 22,62 %          3 393 

Opphopningsindeks -50,57 %       -11 197 

Aleneboende 30 - 66 år -22,66 %       -10 197 

PU over 16 år 16,94 %        20 039 

Ikke-gifte 67 år og over -17,86 %       -19 726 

Barn 1 år uten kontantstøtte -12,33 %         -4 874 

Innbyggere med høyere utdanning -32,54 %       -14 098 

Sum kostnadsindeks   1 309 

      

Netto virkning statlige/private skoler   -19 790 

Sum utgiftsutjevning   -18 481 

 

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 2021 redusert 
med 5 mill. kroner til totalt 58 mill. kroner, hvorav 45,1 mill. kroner er fordelt nå. Det er fordelt 1,75 mill. 
kroner til Karmøy, noe som er 0,25 mill. kroner mer enn i 2020. Dette er et årlig vedtak, og kan endre 
seg fra år til år. Karmøy får tildelt midler på grunn av 3 ekstraklasser som følge av språkdeling, samt en 
vurdering av kommunens sitt utfordringsbilde. Det er varslet at dette tilskuddet vil trappes ned. 
Rådmannen har lagt inn 1,5 mill. kroner som prognose for 2022-2024. 
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Andre forhold gjelder blant annet frie midler som fordeles etter særskilte kriterier i inntektssystemet, og 
ikke gjennom det ordinære innbyggertilskuddet. Her er det enkelte endringer i 2021: 

1. Tilskudd til friviligsentraler overtas igjen av staten, i stedet for å gå via kommunen. Her er det 
derfor ingen fordeling til kommunen i 2021. Det kommunale tilskuddet til frivilligsentralene 
reduseres tilsvarende, ettersom staten da tar tilbake ansvaret for en "statlig" del av tilskuddet. 

2. Kompensasjon eiendomsskatt øker med 0,8 mill. kroner fra 2020 til 2021, og vil fortsatte å falle. 
Dette er kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (i blant kalt 
"maskinskatten"). Regjeringen har her foreslått å gå tilbake på kompensasjonsordningen som 
ble vedtatt på Stortinget i forbindelse med denne omleggingen, og når ordningen er faset inn vil 
Karmøy få 24,2 mill. kroner mindre i kompensasjon enn uten dette kuttet. Karmøy er den 
kommunen i landet som får størst reduksjon i slik kompensasjon med regjeringens forslag. Se 
omtale under eiendomsskatt i kapittelet om status og rammebetingelser. 

3. Det gis en engangsbevilgning i 2021 gjennom rammetilskuddet til habiliterings- og 
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

4. 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 2021 Effekt (1000 kr) 

Frivilligsentraler (1) 0 

Tidlig innsats 2 355 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 8 137 

Kompensasjon eiendomsskatt (2) 9 075 

Habilitering- og avlastningstilbud til barn med nedsatt 
funksjonsevne, covid-19 (3) 756 

INGAR (4) -1 597 

SUM 18 726 

 

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 2019 
var på 85,4 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 budsjetteres med følgende inntekter i økonomiplanperioden. 

Eiendomsskatt (mill. kr) 2020 2021 2022 2023 2024 

Bolig- og fritidseiendom -30,5 -41,1 -41,1 -41,1 -41,1 

Næringseiendom mv. -102,4 -100,9 -95,9 -90,9 -85,9 

SUM -132,9 -142,0 -137,0 -132,0 -127,0 

Det er en økning på 10,6 mill. kroner i inntekter fra bolig- og fritidseiendom. Dette skyldes i hovedsak at 
det foreslås en økning i eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendom fra 2,8 til 3,8 promille. Dette utgjør 
en økning på 10,9 mill. kroner. Endringen vil innebære en økning på kr. 742 kroner per år i 
eiendomsskatt for en eksempelbolig på 120 m2 og byggeår 2000. 

Anslaget er deretter redusert med 0,3 mill. kroner. Dette skyldes at beløpsgrensen for å fakturere ut 
eiendomsskatt i statsbudsjettet er foreslått økt fra 50 til 300 kroner. Det er en ytterligere reduksjon på 
ca. 0,1 mill. knyttet til nye fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a "eigedom åt 
stiftinger eller institusjoner". 

Kategorien næringseiendom mv. inneholder også særskilt skattegrunnlag (overgangsordningen for 
tidligere "verk og bruk"). Inntektene her påvirkes av  statlige endringer i regelverk for eiendomsskatt på 
verk og bruk. 2021 er år tre av nedtrappingsperioden på syv år hvor inntektene fra det særskilte 
skattegrunnlaget fases ut. Det var opprinnelig vedtatt en kompensasjonsordning som kompenserte 
kommunen for en høy andel av dette inntektsbortfallet, men den er i statsbudsjettet for 2021 foreslått 
redusert kraftig. For Karmøy betyr det at 84 prosent av kompensasjonen faller bort når ordningen er 
ferdig utfaset, dette vil være en reduksjon på 24,2 mill. kroner sammenlignet med den opprinnelige 
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kompensasjonsordningen. Se omtale under kapittelet status og rammebetingelser. I praksis betyr dette 
at vi fra 2021 til 2025 vil miste 20 mill. kroner i eiendomsskatteinntekter. I tillegg vil kompensasjonen 
reduseres med 4,5 mill. kroner fra 2021 til 2025. 

Anslaget for eiendomsskatt på næringseiendom mv. er 1,5 mill. kroner lavere enn vedtatt budsjett 2020. 
Det er utfasingen av gamle verk- og bruk som trekker anslaget ned, mens taksering av nye 
skatteobjekter innen nærings- og grunneiendommer gjør at reduksjonen i inntektsanslaget ikke blir 
større. Det foreslås ingen endring i satsen eller regelverket for eiendomsskatt på næringseiendom mv. 

Det vises til omtale av endringer i reglene for eiendomsskatt under status og rammebetingelser. 

Andre generelle statstilskudd 

Posten består av integreringstilskudd, rentekompensasjonsordninger og inntekter fra havbruksfondet. 
 
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 2021 med et forventet anmodningsvedtak på 20 personer. Anmodningsvedtaket (fra 
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) for 2021 er ikke mottatt ved fremleggelsen av budsjettet, og er 
derfor usikkert. 
 
Fra 2020 har rådmannen lagt om den budsjettmessige håndteringen av integreringstilskuddet. Dette ble 
nærmere redegjort for i tiltaket bosettingsbudsjett i 2020-budsjettet. 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. Se nærmere omtale av bosettingsbudsjettet i sosial-kapittelet. Integreringstilskudd 
er anslått til ca. 29,2 mill. kroner i 2021. 

Rente- og avdragskompensasjoner 
Rente- og avdragskompensasjoner utgjør 4,5 mill. kroner i 2021. Dette er en reduksjon på 2 mill. kroner 
sammenlignet med budsjettet for 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå. 
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, med med en tidsforskyvning. 

    2021 2022 2023 2024 

Prognose i 2020-budsjett   0,28 % 0,55 % 0,96 % 1,05 % 

 

Dette gjelder 0,4 mill. kroner i rentekompensasjon for skolebygg, og 4,1 mill. kroner i 
kompensasjonstilskudd (renter og avdrag) til omsorgsboliger og sykehjem. Sistnevnte gjelder 
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 
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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. 

    2021 2022 2023 2024 

Skolebygg   400 600 1000 900 

Omsorgsbygg   4000 4200 4300 4300 

Kirkebygg   100 100 200 200 

SUM   4500 4900 5500 5940 

 

Havbruksfond 

Stortinget har bestemt at kommunene skal få utbetalt 2,25 mrd. kroner fra havbruksfondet i 2020, og 1 
mrd. kroner i 2021. 

Det budsjetteres med 2,1 mill. kroner i inntekter fra havbruksfondet. Dette er basert på et foreløpig 
anslag fra nærings- og fiskeridepartementet. Det er usikkerhet knyttet til estimatet. Disse inntektene har 
tidligere vært veldig usikre, og Karmøy kommune har hatt som praksis å sette disse pengene av til 
næringsformål når endelig utbetaling har kommet. På grunn av den økonomiske situasjonen foreslår 
rådmannen at dette i 2021 legges inn som inntekt i budsjettforslaget. Fra 2022 legges hele ordningen 
om til en produksjonsavgift. Kommunene vil da få en mer stabil og forutsigbar inntekt, men også en 
lavere inntekt enn dagens ordning har gitt i gjennomsnitt de siste årene. På grunn av usikkerhet om 
størrelsen på tilskuddet i den nye ordningen, har rådmannen ikke valgt å budsjettere med denne 
inntekten fra 2022. 

 

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnska
p 2019 

Oppr. 
bud. i 

fjor 2020 

2021 2022 2023 2024 

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 
Renteinntekter -18 209 -15 900 -9 000 -11 800 -15 700 -17 100 
Utbytte -95 711 -73 800 -78 200 -78 200 -78 200 -78 200 
Gevinst finansielle instrumenter -41 239 -21 700 -14 600 -16 700 -19 500 -20 800 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 45 507 52 520 47 190 53 430 60 280 64 810 
Avdrag på lån 87 793 89 690 103 800 121 900 131 000 138 600 

Netto finansinntekter/finansutgifter -21 859 30 810 49 190 68 630 77 880 87 310 

Finansutgifter i tjenesteområdene 3 0 0 0 0 0 

Totale finansutgifter -21 856 30 810 49 190 68 630 77 880 87 310 

 
I økonomiplanen legges det grunn følgende utvikling i rentenivået, målt ved 3 mnds nibor-rente. 
Anslagene for 2021-2023 er hentet fra prognosene i SSBs konjunkturbarometer per 11. september 2020, 
og er videre fremskrevet til 1,1 prosent i 2024. Tabellen under viser prognose for renteutviklingen i 
2021-budsjettet, sammenlignet med prognosen som ble brukt i forbindelse med 2020-budsjettet. Som 
en ser av tabellen er rentekurven redusert siden forrige vedtatte økonomiplan. 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Prognose i 2021-budsjettet 0,67 % 0,30 % 0,60 % 1,00% 1,10% 

Prognose i 2020-budsjettet 1,60 % 1,60 % 1,60% 1,60%   
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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 101,8 mill. kroner i finansinntekter (renteinntekter, utbytte og gevinst 
finansielle instrumenter) i 2020. Dette er 9,6 mill. kroner mindre enn i opprinnelig budsjettet for 2020. 
Reduksjonen er knyttet til lavere rentenivå. 

Renteinntekter 
Det budsjetteres med 9,0 mill. kroner i renteinntekter, herav 3,0 mill. kroner i renter på ansvarlige lån til 
Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS. Disse omtales under. 

De øvrige 6,0 mill. kroner i 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 2021 er basert på følgende forutsetninger: 

 Gjennomsnittlig banklikviditet på 350 mill. kroner og gjennomsnittlig rente på 0,72 % 

 Gjennomsnittlig startlånsportefølje på 302 mill. kroner og gjennomsnittlig startlånsrente på 1,03 
%. 

 I tillegg om lag om lag 0,4 mill. kroner i andre mindre renteposter, morarenter mv. 

Dette utgjør totalt 6,0 mill. kroner i renteinntekter. Dette er en reduksjon på 4,5 mill. kroner, som først 
og fremst skyldes et vesentlig lavere rentenivå. 

Likviditetsanslaget er lavere enn observert likviditet så langt i 2020. Dette må ses i sammenheng med at 
deler av investeringene i 2020 og 2021 er finansiert enten med fondsmidler eller med ubrukte 
lånemidler (lån som er tatt opp, men som ikke forventes benyttet per 31.12.2020 på grunn av 
utsettelser i investeringsprosjektene). Disse forholdene vil isolert sett trekke ned likviditet i kommunen. 

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

Forutsetning renteinntekter Budsjett Forslag       

tall i mill. kroner 2020 2021 2022 2023 2024 

Gj. snitt banklikviditet 320 350 350 350 350 

Gj. snitt startlånsportefølje 225 302 337 372 407 

 

Renteinntekter fra Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark 
Kommunen mottar renter på ansvarlige lån fra Haugaland Kraft og Haugaland Næringspark. Rentene her 
er regulert i egne avtaler, men følger svingninger i markedsrentene. For 2021 er det budsjettert med en 
rente på 1,9 prosent. Utlånene utgjør om lag 157,8 mill. kroner. Dette gir en forventet renteinntekt på 
3,0 mill. kroner fra disse selskapene i 2021, noe som er en reduksjon på 2,4 mill. kroner fra budsjett 
2020. 
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Renteinntekter Budsjett Forslag       

tall i 1000 kr 2020 2021 2022 2023 2024 

Haugaland Kraft -2 900 -1 600 -1 800 -2 100 -2 200 

Haugaland Næringspark -2 500 -1 400 -1 500 -1 800 -1 900 

 

Utbytteinntekter fra Haugaland Kraft 
Det budsjetteres i 2021 med 78,2 mill. kroner i utbytte fra Haugaland Kraft. Dette er 4,4 mill. kroner mer 
enn i budsjettet for 2020, men noe lavere enn regnskapsført i 2020. Anslaget er basert på forventninger 
til selskapets resultat i 2020 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. Med gjeldende utbyttemodell er det resultatene i 2018-2020 som er styrende for 
kommunens utbytteinntekter i 2021. Styret foreslår endelig utbytte til generalforsamlingen. 

Økningen skyldes sterkere resultat i 2019 enn budsjettert, mens lavere strømpriser gir utsikter til lavere 
resultat i selskapet i 2020. Utbyttet er videreført på samme nivå i hele økonomiplanen. Utbyttet videre 
fremover vil være avhengig av utviklingen i selskapet, som blant annet påvirkes av kraftprisene. Dersom 
kraftprisene blir svært lave fremover, vil utbyttene fra selskapet fort kunne halveres de neste par årene, 
når effektene av de sterke regnskapstallene fra 2018 og 2019 ikke lengre er med i utbyttegrunnlaget. 
Dette utgjør en vesentlig risiko for kommunen. 

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 2021 er det lagt til grunn at porteføljen 
ved inngangen til året vil være på 563 mill. kroner, og det legges til grunn en forventet avkastning på 
14,6 mill. kroner (ca. 2,6 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). 

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 35 mill. kroner, eller om lag 6,2 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 er inne i en periode hvor det er lagt opp til store investeringer som finansieres både 
gjennom økende lånegjeld og ved bruk av fondsmidler. Selv om koronautbruddet førte med seg lavere 
lånerente, så er dette likevel noe som reduserer handling. 

Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2020 anslås til å bli om lag 2,47 mrd.kroner. Låneopptaket for 
2020 er redusert sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett, men dette er likevel en økning fra 
2,16 mrd. kroner ved utgangen av 2019. Det budsjetteres med et netto låneopptak (dvs. låneopptak 
fratrukket budsjetterte avdrag) på 622 mill. kroner i 2021. Ved utgangen av økonomiplanperioden, 2024, 
forventes lånegjelden å komme opp i 3,89 mrd. kroner. Mye av veksten skjer innenfor 
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selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og finansieres gjennom økte gebyrer. For mer informasjon 
om dette se omtale av tjenesteområde 17 VAR og gjennomgangen av de finansielle måltallene, hvor 
utviklingen i justert lånegjeld er vist. 
 
Renteutgifter 
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. Gjennomsnittlig rente 2021 er regnet i prosent av gjennomsnittet av lånegjeld 
per 31.12.2020 og 31.12 2021. Det er i beregningene lagt til grunn at årets låneopptak skjer med 1/3 på 
våren og 2/3 på høsten. 

Det var i budsjettet for 2020 anslått en gjennomsnittsrente på 2,22 prosent. Per august 2020 var den 
faktiske gjennomsnittsrenten i porteføljen 1,89 prosent, og forventes å falle ytterligere. Siden 
kommunen har en høy andel fastrentelån vil gjennomsnittsrenten i låneporteføljen svinge vesentlig 
mindre enn svingninger i pengemarkedsrentene ellers. For 2021 er det anslått en gjennomsnittlig 
lånerente på 1,69 prosent (inkl. omkostninger). Lavere rente bidrar til at det ikke er en økning i 
renteinntektene sammenlignet med opprinnelig budsjett 2020. Videre i økonomiplanen er det bare 
mindre endringer, hvor noe økt prognose for pengemarkedsrentene videre i 2022-2024 bidrar til å øke 
renten, mens det samtidig forventes at noen dagens fastrentelån kan refinansieres til en lavere rente. 

Lånegjeld per 31.12 Anslag lånegjeld Gj.snitt rente Renteutgifter 

2019 Regnskap 2 155 829 000     

2020 Prognose 2 467 027 000 2,06 % 47 700 000 

2021 Forslag 3 128 172 000 1,69 % 47 190 000 

2022 Forslag 3 421 270 000 1,63 % 53 430 000 

2023 Forslag 3 645 919 000 1,71 % 60 280 000 

2024 Forslag 3 862 806 000 1,73 % 64 810 000 

 

Den foreslåtte økningen i lånegjelden fremover vil gi en økning i kommunens renteutgifter videre i 
økonomiplanperioden. Fra 2021 til 2024 budsjetteres det med at renteutgiftene vil øke med 17,6 mill. 
kroner, i all hovedsak på grunn av økt lånegjeld. I tillegg vil også avdragsutgiftene øke med 34,8 mill. 
kroner fra 2021-2024. 

Avdrag på lån 
Avdrag på lån (ekskl. startlån) beregnet ut fra anslått brutto lånegjeld i 2021 (gjennomsnitt av 1.1. og 
31.12) og en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 25 år, utgjør 103,8 mill. kroner. Dette er en økning på 
14,1 mill. kroner fra budsjett 2020. 
 
Gitt at fremdriften i investeringsprosjektene blir som foreslått i budsjettet vil lånegjelden øke raskt de 
nærmeste årene. Videre er det brukt betydelige midler fra fond for å finansiere investeringsplanen 
innenfor vedtatt måltall for justert lånegjeldsgrad. For mer om dette, se investeringsplanen. Finansiering 
av investeringer i økonomiplanen 2021-2024. 

Finansiering 2021-2024 tall i 1000 kr 

Sum finansieringsbehov 2 690 740 

Bruk av lånemidler 1 805 831 

Salgsinntekter (boliger, bolig- og industrifelter) 85 300 

Mva-kompensasjon 289 656 

Refusjoner og mottatte avdrag på utlån 158 976 
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Overføringer fra driftsbudsjettet 238 500 

Netto bruk av ubundet investeringsfond 68 872 

Bruk av disposisjonsfond 43 605 

Sum finansiering 2 690 740 

 

Renter og avdrag må ses i sammenheng med gebyrøkninger innen vann, avløp og renovasjon 
Av låneopptaket i 2021-2024 er ca. 58 prosent 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. For øvrige investeringer er det lagt inn 112,5 mill. kroner fra fondsmidler til finansiering. Se omtale 
av dette i kapittelet om økonomisk utvikling i planperioden. 

I sum øker renter- og avdrag med 52,4 mill. kroner. Samtidig øker beregnede kapitalkostnader innen 
VAR med 36,3 mill. kroner. Bruk av fond til finansiering av investeringer vil isolert sett redusere 
kommunens renteinntekter. 

Gjeldsveksten innebærer en forventet vekst i gjeldsnivået, men er innenfor kommunens vedtatte måltall 
for justert lånegjeldsgrad. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
 
Beløp i 1000   Økonomiplan 

 Regnskap 
2019 

Oppr. 
bud. i fjor 

2020 

2021 2022 2023 2024 

Overført til investeringsregnskapet 53 085 47 873 56 500 57 000 67 000 58 000 

Netto avsetninger 53 085 47 873 56 500 57 000 67 000 58 000 

Netto avsetninger i tjenesteområdene 0 6 859 -10 834 -900 -37 852 11 422 

Totale avsetninger 71 526 54 732 45 666 56 100 29 148 69 422 

 
 

Overført til investeringsregnskapet 
 
Det budsjetteres med 56,5 mill. kroner i overføring fra drift til investering i 2021. Denne avsetningen 
bidrar til at rådmannens budsjett har et netto driftsresultat på 1,75 prosent, i tråd med vedtatte 
finansielle måltall, når man holder bruk av selvkostfond innenfor selvkostfinansierte tjenster utenfor. 

 

Disponering av driftsrammen 

 

Driftsbudsjettet -  endring i disponible midler og anvendelse 
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Beløp i mill. kr

 

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier 

 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2021 2022 2023 2024 
          
Vedtatt Budsjett Forrige år 2 449 588 2 449 588 2 449 588 2 449 588 

Kostra-korrigeringer 1 1 1 1 
Lønns- og prisvekst 8 869 8 869 8 869 8 869 
Pensjonsendringer -2 222 -2 301 -2 204 -1 922 
Helårseffekter av vedtak  -1 433 -2 703 -2 433 -3 703 
Tidsavgrenset bevilgning -3 450 -3 623 -3 623 -3 623 
Andre tekniske justeringer -3 276 -3 007 -3 007 -3 007 

Tekniske justeringer -1 511 -2 764 -2 397 -3 385 

Konsekvensjustert ramme 2 448 077 2 446 824 2 447 191 2 446 203 
Nye tiltak 69 908 72 495 74 716 90 245 
Innsparing -53 896 -97 839 -129 745 -152 146 

Nye tiltak 16 012 -25 344 -55 029 -61 901 

Ramme 2021-2024 2 464 089 2 421 480 2 392 162 2 384 302 
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Befolkningsutvikling 
 

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. Per 1. januar 2020 hadde kommunen 42 
186 innbyggere, noe som var 1 person mindre enn 1. januar 2016. 

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 2015-2019 var 
netto tilflytting på -711 personer. Det flyttet altså flere ut av Karmøy enn inn til Karmøy, 

Når folketallet likevel har vært relativt stabilt skyldes det at kommunen fortsatt har hatt et 
fødselsoverskudd. Men trenden for fødselstall er negativ. Dette omtales mer under. 

Dette innebærer også at Karmøy har en aldrende befolkning. Mens innbyggertallet totalt sett har falt 
med 1 person de siste årene, er aldersfordelingen endret: 

Befolkning etter aldersgruppe 1.1.2016 1.1.2020 Endring 

0-15 år 8 969 8 716 -253 

16-66 år 27 478 27 058 -420 

67+ år 5 740 6 412 +672 

SUM 42 187 42 186 -1 

Synkende fødelstall 

Fødselstallene er fortsatt lave. Det er registrert 228 fødte i 1. halvår 2020. Dette er litt flere enn i 2019, 
men fortsatt lavt sammenlignet med fødselstallene for noen år tilbake. I årene 2009-2015 lå 
fødselstallene mellom 504 og 565 barn per år, mens tallene har blitt gradvis redusert i årene etter. I 
årene 2016-2019 lå antall fødsler mellom 439 og 477 barn. 
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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 2021 viser tallene per 1.1. 2021). Tallene 
viser: 

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

2. Indeks for de ulike aldersgruppene, hvor forventet tall for 1.1.2021 er satt til 100. Når det for 
2024 står 91,3 % for aldersgruppen 1-5 år, betyr det at prognosen forventer en reduksjon på 8,7 
prosent (100-91,3) i denne aldersgruppen fra 1.1.2021 til 1.1. 2024. 
  

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 
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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 21,7 mill. 
kroner i 2021, deretter ytterligere 18,5 mill. kroner i 2022  og så videre. Mens økt antall eldre i 
aldersgruppen 80-89 år skulle tilsi en økning på 14,23mill. kroner i 2021. 

Dette er teoretiske beregninger som ikke tar hensyn til lokale forhold, terskelkostnader og utvikling i 
lokalt behov/etterspørsel. I figurene kan du klikke på ulike forklaringene, for å skjule/vise de enkelte 
elementer i figuren. 

 

Demografi 

 

Befolkningsprognose 

 
 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0 - åringer 424 415 407 405 405 407 411 413 416 419 423 
Barnehage (1-5 år) 2 435 2 340 2 286 2 223 2 183 2 148 2 139 2 136 2 145 2 156 2 170 
Grunnskole (6-15 år) 5 760 5 735 5 625 5 580 5 474 5 349 5 207 5 076 4 980 4 874 4 762 
Videregående (16-19 år) 2 102 2 060 2 124 2 118 2 188 2 246 2 260 2 300 2 258 2 209 2 174 
Voksne (20-66 år) 24 693 24 595 24 450 24 369 24 282 24 279 24 312 24 297 24 352 24 435 24 469 
Eldre (67-79 år) 4 759 4 863 4 971 5 027 5 124 5 180 5 219 5 279 5 266 5 274 5 296 
Eldre (80-89 år) 1 531 1 570 1 642 1 744 1 824 1 942 2 050 2 136 2 262 2 344 2 439 
Eldre (90 år og eldre) 319 328 336 355 365 362 381 403 421 445 478 
Total 42 023 41 906 41 841 41 821 41 845 41 913 41 979 42 040 42 100 42 156 42 211 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  10 

 
Prognose vekst 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0 - åringer 100,0 % 97,9 % 96,0 % 95,5 % 95,5 % 96,0 % 96,9 % 97,4 % 98,1 % 98,8 % 99,8 % 
Barnehage (1-5 år) 100,0 % 96,1 % 93,9 % 91,3 % 89,7 % 88,2 % 87,8 % 87,7 % 88,1 % 88,5 % 89,1 % 
Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 99,6 % 97,7 % 96,9 % 95,0 % 92,9 % 90,4 % 88,1 % 86,5 % 84,6 % 82,7 % 
Videregående (16-19 år) 100,0 % 98,0 % 101,0 % 100,8 % 104,1 % 106,9 % 107,5 % 109,4 % 107,4 % 105,1 % 103,4 % 
Voksne (20-66 år) 100,0 % 99,6 % 99,0 % 98,7 % 98,3 % 98,3 % 98,5 % 98,4 % 98,6 % 99,0 % 99,1 % 
Eldre (67-79 år) 100,0 % 102,2 % 104,5 % 105,6 % 107,7 % 108,8 % 109,7 % 110,9 % 110,7 % 110,8 % 111,3 % 
Eldre (80-89 år) 100,0 % 102,5 % 107,3 % 113,9 % 119,1 % 126,8 % 133,9 % 139,5 % 147,7 % 153,1 % 159,3 % 
Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 102,8 % 105,3 % 111,3 % 114,4 % 113,5 % 119,4 % 126,3 % 132,0 % 139,5 % 149,8 % 
Total 100,0 % 99,7 % 99,6 % 99,5 % 99,6 % 99,7 % 99,9 % 100,0 % 100,2 % 100,3 % 100,4 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst  |  Prognose periode :  10 

Demografiutgifter 
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 2021 2022 2023 2024 2025 
0 - åringer -1 917 188 -750 204 -666 848 -166 712 0 
Barnehage (1-5 år) -21 715 988 -18 535 867 -11 191 418 -13 396 012 -9 006 361 
Grunnskole (6-15 år) 4 392 726 -4 223 775 -18 584 610 -7 602 795 -17 908 806 
Videregående (16-19 år) -2 004 256 -1 082 124 1 528 158 -196 464 1 694 558 
Voksne (20-66 år) -6 071 304 -3 675 416 -3 155 058 -1 539 450 -2 437 683 
Eldre (67-79 år) 7 637 656 6 405 776 6 652 152 3 449 264 5 974 618 
Eldre (80-89 år) 14 319 200 7 977 840 14 728 320 20 865 120 16 364 800 
Eldre (90 år og eldre) 1 208 061 3 624 183 3 221 496 7 651 053 4 026 870 
Total -4 151 093 -10 259 587 -7 467 808 9 064 004 -1 292 004 

 

Demografi barnehagealder (1-5 år) 
 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2020. Dersom linjen før 2020 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2020. Kurvene etter 2020 viser en eventuel 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

Fødselstallene synker, både i Karmøy og nasjonalt.  Fra 2009 til 2019 gikk "Samlet fruktbarhetstall" ned 
fra 1,98 barn per kvinne til 1,53 barn per kvinne, noe som er det laveste som er målt noen gang i Norge. 
De fleste av de nordiske landene har hatt en nedgang i fruktbarhet de siste ti årene. I Europa er bildet 
mer delt, og land som tidligere lå klart under det nivået som Norge har i dag har de siste årene økt noe. I 
befolkningsfremskrivningene legger SSB til grunn at fruktbarhetstall vil stige igjen til 1,7 i 
hovedscenarioet (MMMM), mens scenarioene for høy/lav nasjonal vekst er basert på at fruktbarhetstall 
vil utvikle seg mot henholdsvis 1,9 og 1,3. 

Det har altså skjedd nokså mye på relativt kort tid når det gjelder utvikling i fødselstall. I Karmøy er 
aldersgruppen 0-5 år allerede redusert med 455 personer fra 2014 til 2020.Dersom en legger SSBs 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/slik-males-fruktbarhet-i-statistikken
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hovedscenario til grunn, vil det frem mot 2026 være et fall på ytterligere 427 barn, før tallene ventes å 
stabilisere seg. 

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. 
Rundt 92 prosent av antall barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og hovedalternativet i SSB er at denne 
aldersgruppen vil bli redusert med nærmere 200 barn fra 2020 til 2024, noe som kan indikere at det vil 
være en reduksjon på rundt 180 barnehageplasser i økonomiplanperioden. 

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. Se mer under tjenesteområde barnehage. 

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. 

Aldersgruppen 1-5 år 01.01.2020 01.01.2024 endring 

Hovedalternativ 2535 2223 -312 

"lav nasjonal vekst" 2535 2074 -461 

"høy nasjonal vekst" 2535 2338 -158 

Kilde: SSB/Framsikt       

 

Demografi skolealder (6-15 år) 
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Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2020. Dersom linjen før 2020 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2020. Kurvene etter 2020 viser en eventuel 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

For aldersgruppen 6-15 år har folketallet vært relativt stabilt de siste årene, og forventes også å være 
relativt stabilt de neste par årene. I perioden 2020 til 2022 vil tallet være nokså stabilt. Årskullene har 
varierende størrelse. De mindre kullene som har gitt nedgang i aldersgruppen 0-5 år de siste årene 
kommer nå inn i skolen, og det forventes en reduksjon på småskoletrinnet (6-9 år) på rundt 50 elever 
per år fremover i hovedprognosen til SSB. Samtidig vokser ungdomsskoletrinnene i prognosen, noe som 
gjør at det samlede elevtallet forventes å være relativt stabilt enda et par år.  

Det ligger forslag i økonomiplanen om å redusere rammen til skole på bakgrunn av disse tallene, særlig 
fra 2023. Samtidig er det lagt opp til innsparingskrav også innenfor skoleområdet i budsjett- 
økonomiplanperioden. 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. Samtidig kan endringer i netto 
tilflytting gjøre utslag som ikke fanges opp av de nasjonale scenariene. 

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. 

Aldersgruppen 6-15 år 01.01.2020 01.01.2024 endring 

Hovedalternativ 5 734 5 580 -154 
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"lav nasjonal vekst" 5 734 5 562 -172 

"høy nasjonal vekst" 5 734 5 599 -134 

Kilde: SSB/Framsikt       

 

Demografi eldre (67 år og over) 

 

 

Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldergruppen, sammenlignet med antall innbyggere 
1.1.2020. Dersom linjen før 2020 ligger høyere enn 0, betyr det at det antall innbyggere i aldersgruppen 
var høyere før, og at det har vært en reduksjon frem mot 2020. Kurvene etter 2020 viser en eventuel 
forventet økning eller reduksjon i aldersgruppen i årene fremover. 

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 
(1.1.2020 = 100) 2020 2024 2028 

67-79 år 100 110 116 

80-89 år 100 125 153 

90+ år 100 114 130 

Kilde: SSB/Framsikt       

I Karmøy bor rundt 12 prosent av innbyggerne over 80 år i institusjon eller bolig med 
heldøgnsbemanning, per 2019 (kilde: SSB/Framsikt). Dersom denne dekningsgraden skal holdes på 
samme nivå, tilsier det et behov for 39 nye plasser de neste fire årene. I forslag til investeringsplan er 
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det lagt opp til at 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsplasser, totalt 40 plasser, skal stå ferdig i løpet av 
2022. Deretter skal 60 nye plasser etter foreslått plan stå ferdig i 2027. 

Innbyggertall 1.1.2020 1.1.2024 1.1.2028 

80+ år 1 777 2 099 2 539 

Endring fra 2020 - 322 762 

Behov for nye plasser gitt 12 % dekningsgrad i bolig/institusjon - 39 91 

Antall nye plasser i foreslått økonomiplan i forhold til 2020. - 40 100 

Kilde: SSB/Framsikt (MMMM-alternativet)       

 

I forslag til økonomiplan er det lagt opp til en gradvis økning av 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. 

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. 

Aldersgruppen 67-79 år 01.01.2020 01.01.2024 endring 

Hovedalternativ 4 635 5 027 +392 

"lav nasjonal vekst" 4 635 5 005  +370 

"høy nasjonal vekst" 4 635 5 045 +410 

Kilde: SSB/Framsikt       

Aldersgruppen over 80 år 01.01.2020 01.01.2024 endring 

Hovedalternativ 1 777 2 099 +322 

"lav nasjonal vekst" 1 777 2 073 +296 

"høy nasjonal vekst" 1 777 2 123  +346 

Kilde: SSB/Framsikt       

 

 

 
  



Investeringer i økonomiplanen 
 

Generelle investeringer 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  fin.     Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Administrasjon              
Digitalisering (planprosjekt) 2021 0 11 525 5 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Energikartlegging  2021 0 2 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ikt-investeringer (årsbevilgning) Årsbevilgning   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Sum Administrasjon  0 13 525 12 970 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              
Barnehage              

Avaldsnes barnehage - universell utforming 
og oppgradering uteareal 

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

Bygnes Vitenbarnehage – garderobe 2028 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 
Kolnes barnehage - universell utforming og 
oppgradering uteareal 

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

Kolnes barnehage - utvidelse 2030 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 8 000 7 000 
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav 2021 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vormedal barnehage - universell utforming 
og oppgradering uteareal 

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

Sum Barnehage  0 21 800 1 300 0 600 0 0 0 0 4 900 8 000 7 000 

              
Skole              

Nye skolebygg 2032 0 578 500 0 0 0 0 0 0 14 000 38 000 126 000 104 500 
Realfagslab Stangeland og Bø 
ungdomsskole 

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

Skole Veavågen 2024 0 303 000 11 500 27 000 174 000 89 000 0 0 0 0 0 0 
Skudeneshavn skole - renovering 2030 0 119 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 5 000 113 000 
Skudeneshavn skole - universell utforming 
og oppgradering uteareal 

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

Solcellepanel på formålsbygg - pilot 2021 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stangaland skole 2022 0 380 000 166 867 34 465 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Skole  0 1 385 900 180 167 62 665 174 000 89 000 0 0 15 200 40 200 131 000 217 500 
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Kultur              

Historiske Avaldsnes - ny utstilling 2024 0 15 000 0 0 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 
Nytt kulturhus 2022 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Kultur  0 15 500 0 500 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 

              
Idrett              

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny idrettshall Vormedal 2022 -10 000 59 500 53 464 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nye skolebygg 2032 -10 000 47 500 0 0 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 20 500 
Stangaland skole 2022 -10 000 36 000 16 133 6 380 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Idrett  -30 000 143 000 69 597 18 380 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 20 500 

              
Livssyn              

Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning Årsbevilgning   2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kirkegård/gravplass - 2022-2029 
(planprosjekt) 

2029 0 51 200 0 1 000 0 11 000 1 000 12 200 1 000 2 000 23 000 0 

Sum Livssyn  0 51 200 2 000 1 000 0 11 000 1 000 12 200 1 000 2 000 23 000 0 

              
Helse              

Beredskapssenter, lege, brann og 
ambulanse 

2024 0 34 200 10 000 14 000 8 962 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Helse  0 34 200 10 000 14 000 8 962 0 0 0 0 0 0 0 

              
Omsorg              

Digitalisering / pasientsikringsanlegg 2022 -10 720 16 200 3 880 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 0 0 400 0 0 0 500 0 
MO senter 2021 -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og behandling 2022 -57 227 68 624 67 167 50 800 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vea sykehjem - byggetrinn 2 2021 -99 700 96 990 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Omsorg  -171 897 218 064 111 613 54 800 0 0 400 0 0 0 500 0 

              
Sosial              

MO senter 2021 -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Sosial  -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Forvaltning              

Oppmålingsmateriell (årsbevilgning) Årsbevilgning   250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 

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

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

2022 0 25 000 12 740 12 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lysløype fastlandskarmøy 2026 -2 000 2 000 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 
Lysløype Kolnes-Raglamyr 2024 -1 750 1 750 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 
Lysløype Åkra 2023 -2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Almannamyr 2021 -1 325 1 325 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Vea 2020 -1 550 1 550 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Universell utformet sti Bukkøy 2021 0 2 000 1 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Nærmiljø  -8 625 75 625 37 600 27 750 6 300 3 500 0 4 000 0 0 0 0 

              
Bolig              

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 
(planprosjekt) 

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

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2024-2029 
(planprosjekt) 

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

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og behandling 2022 -11 706 19 694 15 787 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Omsorgsboliger for videresalg 2021 -21 200 5 300 24 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Omsorgsplasser Spanne (60 plasser i fase 
1) 

2033 -87 790 150 210 0 0 0 0 77 000 80 000 76 000 0 0 5 000 

Planl.midl.langtidspl. omsorgstun mv 
fastlandet 

2021 0 45 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  -124 246 267 939 84 520 20 700 2 885 0 81 740 84 000 80 000 4 000 4 000 5 000 

              
Næring              

Brannstasjon Veavågen 2026 0 103 000 0 0 0 19 500 47 500 34 500 0 0 0 0 
Utlån til Haugaland næringspark AS 2023 0 4 605 1 842 1 842 921 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Næring  0 107 605 1 842 1 842 921 19 500 47 500 34 500 0 0 0 0 

              
Samferdsel              

Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen 2023 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 
Hovedplan vei (planprosjekt) 2027 0 51 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 
Infrastruktur/utvikling Kolnes 2024 0 205 000 4 000 100 000 80 000 20 000 0 0 0 0 0 0 
Nyanlegg vei og gatelys (årsbevilgning) Årsbevilgning   1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overdragelse av anlegg fra andre Årsbevilgning   2 390 1 824 1 620 1 060 1 060 894 894 383 383 383 
Parkeringshus Kopervik - rehabilitering 2024 0 4 800 0 0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 
Tostemveg 2021 0 4 500 3 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 
(planprosjekt) 

2021 0 29 671 16 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trafikksikkerhetsplan 2026-2030 
(planprosjekt) 

2030 0 25 000 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 80 av 249 

Vedlikeholdsmaskiner (årsbevilgning) Årsbevilgning   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 000 4 000 5 000 4 000 

Sum Samferdsel  0 320 971 35 212 110 324 91 120 34 360 9 560 14 394 14 894 9 383 10 383 9 383 

              
Brann og ulykkesvern              

Beredskapssenter, lege, brann og 
ambulanse 

2024 0 122 039 32 733 53 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 

Skudeneshavn brannstasjon - 
ombygging/tilbygg 

2021 0 11 600 3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Brann og ulykkesvern  0 133 639 36 173 53 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 

              
Økonomi              

Beredskapssenter, lege, brann og 
ambulanse 

2024 0 34 761 9 940 15 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 

Egenkapitalinnskudd KLP 2030 0 86 635 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
Egenkapitalinnskudd Rogaland Revisjon IKS 2021 0 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg Årsbevilgning   7 700 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Universell utforming (planprosjekt) 2023 0 15 550 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Økonomi  0 137 331 28 025 39 000 35 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

Sum  -339 018 2 962 549 651 769 409 961 367 038 196 360 169 450 178 094 143 344 98 483 231 133 288 383 

 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  fin.     Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

VAR              
Anleggsmaskiner - Borgaredalen 2022 0 6 600 2 500 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Biler og maskiner VAR (årsbevilgning) 2022 0 2 970 2 170 800 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-
ladefasiliteter 

2021 -5 900 19 200 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 2016-2020 (planprosjekt) 2020 0 346 924 55 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hovedplan avløp 2020-2027  (planprosjekt) 2030 0 1 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Hovedplan drikkevann 2020-2027 
(planprosjekt) 

2030 0 886 025 144 565 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 15 000 15 000 85 000 85 000 0 0 0 0 
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen 2021 0 27 500 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny hovedplan avfall (planprosjekt) 2027 0 42 567 19 069 10 500 2 900 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 
Nye avfallsdunker 2021 0 34 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh. 2021 0 17 000 11 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 81 av 249 

Rensing av sigevann fra deponi 2022 0 20 000 5 000 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 
Reservevannsforsyning 2029 0 603 500 3 190 0 0 25 000 25 000 150 000 150 000 125 000 125 000 0 
Vann og avløpsutbygging Kolnes 2024 0 21 897 820 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 

Sum VAR  -5 900 3 328 183 430 208 195 900 200 400 236 000 286 000 411 000 326 000 300 000 300 000 175 000 

              

Sum  -5 900 3 328 183 430 208 195 900 200 400 236 000 286 000 411 000 326 000 300 000 300 000 175 000 

 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  fin.     Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Bolig              
Ferkingstad bf 2021 0 4 150 3 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  0 4 150 3 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Sum  0 4 150 3 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



Oversikt Investering og finansiering 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Investeringer i varige driftsmidler 1 072 854 595 019 558 517 413 360 
Tilskudd til andres investeringer  2 000 1 000 0 11 000 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  8 385 8 000 8 000 8 000 
Utlån av egne midler 1 842 1 842 921 0 
Avdrag på lån  0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov 1 085 081 605 861 567 438 432 360 
Kompensasjon for merverdiavgift  -105 815 -77 859 -70 722 -35 260 
Tilskudd fra andre  -31 827 -34 273 -88 263 -4 613 
Salg av varige driftsmidler  -48 950 -18 325 -13 525 -4 500 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån  -784 697 -379 998 -320 649 -320 487 
Videreutlån 50 000 50 000 50 000 50 000 
Bruk av lån til videreutlån -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 
Avdrag på lån til videreutlån 15 000 15 000 15 000 15 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 
Overføring fra drift  -56 500 -57 000 -67 000 -58 000 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond  

-57 292 -38 406 -7 279 -9 500 

Sum finansiering -1 085 081 -605 861 -567 438 -432 360 
Sum finansieringsbehov 1 085 081 605 861 567 438 432 360 
Sum finansiering -1 085 081 -605 861 -567 438 -432 360 
Udekket finansiering 0 0 0 0 

 

Spesifisering av poster i budsjettskjema 2A 

Salg av varige driftsmidler 

Dette gjelder salg av varige driftsmidler som forventes solgt i løpet av økonomiplanperioden. 

Oversikt over salg av varige driftsmidler: 2021 2022 2023 2024 

Salg av kommunale utleieboliger        -3 000        -3 000        -3 000        -3 000 

Salg av kommunale bygg        -6 500                 -           -6 200                 -    

Erverv/opparb. boligfelt      -29 650        -5 325        -4 325        -1 500 

Opparbeidelse industrifelt        -9 800      -10 000                 -                    -    

Totalsum salg av varige driftsmidler      -48 950      -18 325      -13 525        -4 500 

 

Tilskudd fra andre 

Dette består av inntekter som spillemidler i forbindelse med oppføring av idrettsbygg, 
investeringstilskudd fra Husbanken knyttet til helse- og omsorgsbygg og tilskudd mottatt fra private ved 
oppføring av omsorgsboliger. 

Oversikt over tilskudd fra andre knyttet til 
investeringer: 2021 2022 2023 2024 

Nye Skudenes bu- og behandling                 -                    -         -68 933                 -    

Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 
(planprosjekt)        -1 440        -1 440            -670                 -    
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Omsorgsboliger for videresalg      -21 200                 -                    -                    -    

Overdragelse av anlegg fra andre        -3 187        -2 433        -2 160        -1 413 

Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-
ladefasiliteter                 -           -5 900                 -                    -    

Helganes Motorsportsenter                 -                    -                    -               -925 

Stangaland skole                 -                    -         -10 000                 -    

Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller        -6 000        -6 000        -6 500                 -    

Ny idrettshall Vormedal                 -         -10 000                 -                    -    

Turveier Vea                 -                    -                    -           -1 350 

Turveier Almannamyr                 -                    -                    -               -925 

Nytt MO-senter                 -           -8 500                 -                    -    

Totalsum tilskudd fra andre      -31 827      -34 273      -88 263        -4 613 

 

Økonomireglement investering 

Under vedlegg følger oppdatert Økonomireglement investering. Kommunestyretvedtak om endring i 
ubundet investeringsfond mv. er innarbeidet i reglementet. 

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 
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. 
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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 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 177 865 177 865 177 865 177 865 

Sum Kostra-korrigeringer 3 519 3 519 3 519 3 519 
Sum Lønns- og prisvekst 682 682 682 682 
Sum Avskrivninger -12 225 -12 225 -12 225 -12 225 
Sum Pensjonsendringer -2 204 -2 204 -2 204 -2 204 
Sum Helårseffekter av vedtak  -675 -2 518 -2 248 -3 518 

Tidsavgrenset bevilgning     
Juridiske kostnader eiendomsskatt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Kompetanseoverføring -1 120 -1 120 -1 120 -1 120 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -2 620 -2 620 -2 620 -2 620 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett 550 550 550 550 
Rådmannens prosjektpott 550 0 0 0 
Sum Andre tekniske justeringer 1 100 550 550 550 

Tekniske justeringer -12 423 -14 816 -14 546 -15 816 

Konsekvensjustert ramme 165 442 163 049 163 319 162 049 

Nye tiltak     
Digitalisering / lisenser 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ny prosjektøkonom 850 850 850 850 
Ny økonomikonsulent 650 650 650 650 
Nye Skudenes bbh 0 0 90 90 
Omorganiseringssak teknisk etat kst 7/20 539 539 539 539 
Reservestrøm 25 25 25 25 
Stangeland skole 0 21 50 50 
Økt hjemmel tillitsvalgte 80 80 80 80 
Sum Nye tiltak 4 144 4 165 4 284 4 284 

Innsparing     
Effektivisering eiendomsforvaltning -160 -160 -160 -160 
Effektivisering stabsfunksjon jurist -845 -845 -845 -845 
Effektiviseringstiltak energi -47 -47 -47 -47 
Lavere anslag personalforsikringer -20 -20 -20 -20 
Redusert ramme stab/administrasjon -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 
Sum Innsparing -2 748 -2 748 -2 748 -2 748 

Nye tiltak 1 396 1 417 1 536 1 536 

Ramme 2021-2024 166 838 164 466 164 855 163 585 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Energiforbruk i 
eiendomsforvaltning 
målt i GWh 

25,7 24,1 24,5 24,5 24,5 24,5 

Unormalt lavt forbruk i 
2020 grunnet 
nedstengning knyttet til 
Covid-19. 
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Strømpris inkl. nettleie, 
kroner per kWh 

0,87 0,76 0,74 0,74 0,74 0,74  

 

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. 

Digitalisering 
Karmøy kommune utvikler og leverer gode tjenester i et samfunn som er i stadig endring. Innbyggere og 
næringsliv forventer økte muligheter for selvbetjening og mer effektiv saksbehandling. Digitalisering er 
ett av flere verktøy for å oppnå dette. Å endre og digitalisere arbeidsprosesser bidrar til forbedring, 
forenkling og fornying av både tjenester og arbeidsmåter. 

I 2021 skal kommunen fortsette å styrke innbyggerdialog ved å legge til rette for digitale 
selvbetjeningsløsninger. Via innbyggerportal / MinSide vil innbyggere og næringsliv få sikker og god 
tilgang til sitt anliggende med kommunen. Målet er at portalen på sikt skal bli en sentral plattform i 
dialog mellom kommune og innbygger. Videre skal det bli mulig å booke saksbehandler eller andre 
fagpersoner i kommunen for effektivt å veilede innbyggerne i komplekse saker. 

Karmøy kommune har et historisk teknisk arkiv som skal digitaliseres i 2021. Digitalisering av arkivet 
styrker innbyggerdialogen og gir mer tilgjengelige tjenester, uavhengig av åpningstid. Dette vil gi bedre 
og enklere tilgjengelighet til dokumenter for ansatte og innbyggere, det vil effektivisere arbeid, sikre 
kvalitet og frigjøre arealer. 

Alle digitale tjenester som kommunen tilbyr krever en velfungerende digital grunnmur i form av IKT 
infrastruktur med nettverk, tilgangsstyring og sikkerhetsløsninger. Karmøy kommune har et godt og 
velutbygd nettverk som det skal videreutvikles med blant annet utbygging av trådløst nettverk i 
kommunale bygg. 

Stadig flere av innbyggernes behov skal løses med digitale tjenester som oppleves som helhetlige og 
sammenhengende. Karmøy kommune bidrar aktivt i DigiRogaland i et samarbeid om felles digitale 
løsninger for innbyggere i Rogaland. Karmøy kommune har mål om å tilby digitale tjenester til beste 
både for innbyggerne og effektiv kommunal drift. Karmøy kommune skal årlig digitalisere konkrete 
arbeidsprosesser og bruke digitalisering som verktøy for innovasjon og utvikling. Det betyr i praksis at 
digitalisering skal forbedre, forenkle og fornye. Det er viktig å fokusere på brukeropplevelsen. 
Løsningene må være tilgjengelig for innbyggere, næringsliv, frivillige og ansatte på en enhetlig og sømløs 
måte. Det skal legges til rette for enkel pålogging til systemene uavhengig av om systemene er internt 
eller hos leverandør. 

Kommunen har tatt i bruk Microsoft Teams som kommunikasjonsløsning for alle ansatte. Dette har vært 
og er et viktig hjelpemiddel for å kunne levere gode tjenester i en periode preget av korona-tiltak. 
Erfaringene fra denne perioden kan også videreføres. Kommunen har økt antall PC-er vesentlig for å 
legge til rette for at de ansatte skal få utført sitt arbeid fra hjemmekontor. IT-avdelingen innfører 
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styringssystemer som gjør det mulig å bruke en enhet til mange forskjellige oppgaver på en sikker og 
god måte, uavhengig av plassering.  

Eiendomsforvaltning 

Energibruk i Karmøy kommune 
Karmøy kommune har et stort fokus på energieffektiv drift.. Kommunen har ingen påvirkningskraft på 
strømprisen, da den er en funksjon av klimaet og nedbørsmengden, strømmarkedet og avgifter og 
nettleie. Kommunens fokus er dermed rettet mot hvordan vi kan redusere energiforbruket. Et positivt 
resultat er at kommunens energiforbruk på skolebygg har blitt redusert med rundt 1,5 GWh årlig siden 
2012. Dette gjennom bygningsmessige oppgraderinger og et fokus på energiøkonomisk drift. 

 I 2020 anskaffet Karmøy kommune et energioppfølgingssytem (EOS), som gir kommunen tilgang til å 
avlese strømdata i sanntid. Dette verktøyet gjør kommunen i stand til å foreta løpende vurderinger av 
strømforbruket til hvert bygg, slik at det kan gjennomføres tiltak som har til formål å optimalisere 
energiforbruket i forhold til den driften som skjer i våre kommunale bygg. 

Kommunens energibehov fremover vil over tid endres som følge av endringer i byggeportefølje. Det vil 
derfor legges fokus på å avhende bygg som ikke skal anvendes til kommunal tjenesteyting. I tillegg vil 
det være et fokus på å sørge for god opplæring av ansatte som drifter byggene, samt holdningsskapende 
arbeid for å få brukerne av byggene til å bruke mindre energi til oppvarming og tenke miljø. 

Karmøy kommune har inngått en avtale for energiforsyning som er delvis prissikret. Målet er at avtalens 
prismekanismer gir kommunen en god forutsigbarhet i forhold til strømkostnadene (kr/kWh) i årene 
fremover. Budsjettert pris for 2021 er 0,74 NOK/kWh inkl. kraft og nettleie. 

Vedlikeholdssituasjonen 2021 
Karmøy kommune eier over 300 bygg, med et samlet bruksareal på rundt 220 000 kvadratmeter. 
Kommunesektoren generelt har utfordringer med vedlikeholdsetterslep. Det er også tilfellet innenfor 
flere sektorer i Karmøy kommune. Kostra-tall viser at Karmøy over tid har brukt noe mer på vedlikehold 
enn sammenlignbare kommuner, men dette var ikke tilfellet i 2019. Budsjettet for 2021 inneholder flere 
kutt, men rådmannen foreslår ikke reduksjoner på vedlikehold. 

En tilstandsvurdering som ble utført i 2016 viser at det samlede oppgraderingsbehovet for våre 
kommunale bygg og boliger er på rundt 1 milliard kroner. Nær halvparten av dette er knyttet til 
skolebygg, men også kultur- og idrettsbygg, sykehjem og kommunale boliger er representert. På tross av 
oppgraderingsbehovet fremstår kommunens bygg som godt vedlikeholdt dersom man tar alderen på 
byggene i betraktning. I hovedplan vei ble det beregnet at det per 2015 var et estimert etterslep på 89 
mill. kroner. I tillegg kartla Karmøy kirkelig fellesråd, med støtte fra kommunen, i 2017 et betydelig 
vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov på kirkebyggene. Utviklingen der har vært vært positiv, blant 
annet gjennom ekstra tilskudd fra kommunen, staten og prioriteringer i fellesrådet, og 75 prosent av 
etterslepet vil være redusert ved utgangen av 2020. Fellesrådet påpeker likevel at det fortsatt er 
betydelige behov her; se omtale i kapittelet om livssyn. 

Karmøy kommune gjennomfører for tiden store investeringer i blant annet nye skoler, idrettshaller og 
sykehjem. Ferdigstillelse av disse byggene vil redusere vedlikeholdsetterslepet, dersom kommunen kan 
fase ut/avhende de gamle byggene. I 2020 ble ny idrettshall i Åkrehamn og rehabiliteringen av Vormedal 
ungdomsskole ferdigstilt. Det er samtidig en utfordring at nye bygg inneholder mer kompliserte og 
omfattende tekniske løsninger som gjør at kostnader til service og kontroll på tekniske installasjoner tar 
en økende del av vedlikeholdsbudsjettene. 
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Målet er at Karmøy kommune skal ha friske, gode formålsbygg som oppleves gode å bruke for Karmøy 
kommune sin befolkning. Kommunen har derfor fokus på vedlikeholdstiltak som omhandler 
personsikkerhet og inneklima, og arbeider systematisk for å avdekke forhold som må prioriteres i 
forhold til dette. 

Kontrollutvalget 
Det er budsjettert med 1 766 000 kroner til kontroll og revisjon. Dette er budsjettert på bakgrunn av 
vedtak i kontrollutvalget, og gir en marginal økning fra 2020. Budsjettet dekker utgifter til kontroll- og 
kvalitetsutvalget (213 000 kroner), kjøp av sekretærtjenester fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat 
(403 000 kroner) og kjøp av revisjonstjenester (1 150 000 kroner) 

Det vises for øvrig til forslag fra kontrollutvalget her. 

Kostra-korrigeringer 
Noen budsjettposter er flyttet til administrasjonskapittelet for å være mest mulig i samsvar. Dette 
gjelder for det første tilskuddet til Haugaland Vekst (flyttet fra forvaltningskapittelet). I tillegg er det 
gjort en ny vurdering av kostnadene til kommuneadvokaten. Etter Kostra-regelverket skal bruk av 
kommuneadvokaten i forbindelse med barnevernssaker bokføres under tjenesteområde barnevern. 
Lavere saksmengde her gjør at det nå vurderes riktig å føre en mindre andel av kommuneadvokatens 
utgifter på tjenesteområde barnevern. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Det skal utarbeides en plan for kommunal eiendomsforvaltning, som etter vedtatt planstrategi skal 
være ferdig i 2022. Planen vil se på utfordringene kommunen har med vedlikeholdsetterslep, som er 
omtalt over.  Kommunen kan både gjøre grep som reduserer vedlikeholdsbehovet og øker de 
økonomiske midlene til vedlikehold. Dette kan blant annet skje igjennom salg av bygg som kommunen 
ikke nyttiggjør seg av, eller ved å endre bruken av eksisterende bygg. Med utgangspunkt i kommunens 
eiendomsportefølje, vil dette kreve en omfattende kartlegging av både teknisk tilstand og bruksformål. 
Plandokumenter for vedlikehold, bruk og utvikling av kommunale bygg vil i denne sammenhengen være 
et godt utgangspunkt for å få oversikt over samt sikre verdien av samlet bygningsmasse. 

Karmøy kommune har et mål om å være en inkluderende og mangfoldig kommune og skape 
lokalsamfunn hvor det er rom for alle. I Karmøy kommune er det 42272 ressurspersoner. Kommunen 
ønsker å bidra til at hver og en av disse har mulighet for å oppleve mestring og å lykkes med sine 
livsprosjekt. Frivillighet er en viktig samfunnsaktør for god folkehelse. Plan for frivillighet legger rammer 
for hvilken rolle Karmøy kommune kan spille i arbeidet for å få et vellykket samarbeid med frivillige 
organisasjoner. Planen skal revideres innen 2022. 

Arbeidet med ny Kommunikasjonsstrategi  startet i 2020 og strategien skal komme til politisk 
behandling i løpet av første halvdel 2021. 

Ny innkjøpsstrategi for Karmøy kommune ble politisk vedtatt høsten 2020. Denne skal sette premisser 
og mål for gode og profesjonelle innkjøpsprosesser i kommunen. Den skal sammen med et tilhørende 
innkjøpsreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging. Statlige 
myndigheter stiller økte krav til at innkjøpsarbeidet skal ta hensyn til blant annet miljø, klima, sosiale 
forhold og innovasjon. Samtidig er det store forventinger fra sentrale myndigheter om at kommunen 
skal arbeide aktivt for å hindre arbeidslivskriminalitet. Kommunens anskaffelsesstrategi vil ha fokus på 
disse områdene. 

https://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2020/08/Sakskart-260820-Karmoy-red.pdf
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Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

E-handel andel  21,0 % 25,0 % 27,0 % 

 Høyest mulig 
innkjøpsvolum 
dekket av avtaler 

Avtaledekning 74,0 % 76,0 % 80,0 % 85,0 % 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Gjøre hverandre 
gode 

Andel hele stillinger 35,2 % 36,9 % 38,6 % 45,0 % 

  Samlet sykefravær Karmøy 
kommune 

7,1 % 8,6 % 7,0 % 6,4 % 

 Inspirerende 
lederskap 

Andel ledere som har deltatt i 
kommunens lederutviklingsprogram 

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

  Sikre høy deltakelse i 10-FAKTOR 
undersøkelsen 

84,0 %  90,0 % 90,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Digitalt førstevalg Styrke innbyggerdialogen i Karmøy 
kommune: Antall klikk på nettsiden 
for bruk av "Min side" i andel av 
totale sidebesøk på 
karmoy.kommune.no 

0,0 % 0,0 % 1,0 % 3,0 % 

  Andel e-signeringer 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 

  Andel elektroniske 
personalmeldinger 

90,0 % 95,0 % 100,0 % 100,0 % 

 Sikre at innbyggerne 
får raskere respons 
ved direkte 
henvendelser på 
telefon og/eller 
sosiale medier. 

Antall ubesvarte anrop (per dag) 24  5 0 

 Økt bruk av 
forbedringssystemet 
- lærende 
organisasjon 

Antall meldte avvik og forslag 3 061 4 780 6 000 10 000 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
  

Sikre at innbyggerne får raskere respons ved direkte henvendelser 
Ny sentralbordløsning og økt fokus på kommunikasjon på nett og sosiale medier, skal bidra til å gi 
innbyggere raskere svar. Felles telefonnummer til Karmøy kommune vil endre dagens arbeidsflyt. 

Å styrke innbyggerdialogen i Karmøy kommune 
Innføring av «Min side» på kommunens nettsider skal i løpet av 2021 bidra til å styrke 
innbyggerdialogen. Ny nettjeneste med innlogging vil redusere behov for kontakt med saks- og/eller 
fagansvarlig i kommunen og styrker samtidig innbyggerdialogen. «Digitalt førstevalg» som et av 
kommunens mål bygger opp om dette. 
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Økt bruk av forbedringssystemet / lærende organisasjon 
Økt bruk av forbedringssystemet skal bidra til å styrke Karmøy kommune som en lærende organisasjon, 
og rådmannen har derfor et mål om at alle virksomheter skal bruke forbedringssystemet aktivt til å 
melde inn avvik og forbedringsforslag. Det er satt i verk tiltak for å sikre at avvik i størst mulig grad blir 
rapportert inn i forbedringssystemet, da forutsetningen er at innmeldte avvik gir en bedre oversikt over 
dagens tilstand og dermed bedre grunnlag for å sette inn tiltak og unngå alvorlige hendelser.   

Høyest mulig innkjøpsvolum som er dekket av data 
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. 
 
Handlinger: 
Implementere innkjøpsstrategi og oppdatert innkjøpsreglement i kommunen, dette vil gi oss bedre 
styring og kontroll 

Sykefravær  
Kommunestyret satte som mål for 2020 at fraværet skulle reduseres med 10 prosent sammenlignet med 
tallene for 2019. Med dette som utgangspunkt var målet at samlet fravær ble under 6,4 prosent for 
2020. Pandemisituasjonen som kom i slutten av februar gjorde at måltallet ble umulig å oppfylle. 
Nasjonale myndigheter satte klare kriterier for når en skulle holde seg borte fra arbeid, og det samme 
gjaldt for barn og unge. Summen av dette ble økt fravær, særlig våren 2020.  Faktisk fravær t.o.m. 
september 2020 er 8,5 prosent. 

Det er knyttet stor usikkerhet til pandemiutviklingen i 2021. Det er et håp om at en vaksine, med 
påfølgende vaksinering av store deler av befolkningen, vil normalisere situasjonen i løpet av året. 
Rådmannen legger til grunn et anslag over sykefravær i 2021 på  8 – 8,5 %; med en stor grad av 
usikkerhet. 

Handlinger 
Fortsatt fokus på informasjon til ansatte og ledere om «Karmøy modellen for forebygging og oppfølging 
av sykefravær» via kommunens intranett, Innsiå. Sentralt i modellen er tidlig dialog mellom leder og 
arbeidstaker (Dialogmøte 0) når arbeidstaker står i fare for å bli sykemeldt. 

Sikre forankring til arbeidsmiljøgruppene på arbeidsplassene gjennom handlingsplaner for et godt 
arbeidsmiljø. 

Heltidskultur 
Heltidskultur handler om å skape en bærekraftig organisasjon, med nok kompetanse for å sikre 
innbyggerne kvalitet på tjenestene. Det handler om å ta brukernes/pasientenes perspektiv, og se på 
forhold som øker kvaliteten i tjenestetilbudet. Kontinuitet, riktig kompetanse og sammenhengende 
tjenester er forutsetninger for å kunne skape best mulig kvalitet. Dersom en skal lykkes med å innføre 
velferdsteknologi, utvikle nye tjenester og arbeidsmetoder er en avhengig av kreative, 
løsningsorienterte, kompetente medarbeidere som jobber regelmessig og godt sammen om å utvikle 
tjenestetilbudet. Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til både politikere, ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 

Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte kulturer, systemer og 
arbeidsprosesser. En organisasjonskultur formes av verdier og oppfatninger som ledere, tillitsvalgte og 
ansatte opplever at vil realisere organisasjonens mål. Nye arbeidstakere sosialiseres inn i den rådende 
organisasjonskulturen og vil etter hvert ta opp i seg de verdier og oppfatninger som dominerer. 
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Organisasjonskulturen påvirkes av organisasjonens møte med omgivelsene, og kan således stadig være 
gjenstand for forandring. 

Andel stillinger i heltid har økt, men tallene viser at kommunen har en lang vei å gå før heltidskultur er 
etablert, og utfordringene synes å være størst innen helse- og omsorgssektoren. For å være attraktive 
for fremtidens arbeidstakere samt sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i sektoren, er det avgjørende 
at vi klarer å endre organiseringen av sektoren i retning av en heltidskultur. 

I arbeidet med utvikling av heltidskultur vil det i 2021 være fokus på å innføre framtidsrettede 
arbeidstidsordninger som fremmer en jevnere fordeling av helgearbeidstimer. Det er i budsjettforslaget 
lagt inn 4 mill. kroner til satsingen, se tiltak i omsorgskapittelet. Karmøy kommune har besluttet å ta i 
bruk årstidsplanlegging/årsturnus som arbeidstidsplanleggings verktøy for å fremme heltidskultur. 
Samarbeidet med tillitsvalgte står sentralt for å utvikle dette målbildet.  Det vil i 2021 være behov for å 
styrke kompetansen hos ledere og ansatte for å kunne sikre organisasjonens evne til å innføre heltid. 

Handlinger 
Informasjon og opplæringsplan av leder og arbeidstakere. 
Planlegging og gjennomføring av årsplanlegging. 

Andel ledere som har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram 
I 2019 ble 4 lederprinsipper etablert for Karmøy kommune. Prinsippene skal være en viktig rettesnor for 
ledere på alle nivåer: 

1. Ledere skal sette retning 
2. være støttende 
3. tilrettelegge for å samskape 
4. være proaktive. 

Et lederutviklingsprogram som bygger på lederprinsippene ble planlagt gjennomført for alle ledere i 
2019 og 2020. Programmet ble på grunn av pandemien utsatt og skal gjennomføres i 2021. 
Lederutviklingsprogrammet vil gi deltakerne en økt forståelse av kommunens ledelsesprinsipper, 
målkart og verdier og hva det betyr for eget lederskap. Det vil være en utviklingsreise ved å ta 
utgangspunkt i den enkeltes ledelses- og driftsutfordringer. Rådmannens ledergruppe vil ha en aktiv 
rolle i programmet ved å bidra gjennom ”leder trener leder”- bolker. Samlinger vil inneholde trening av 
lederferdighet og deltagelse i læringsgrupper der læring gjennom deling av erfaringer og utfordringer 
har fokus. 

Sikre høy deltakelse i 10-faktor: 
Medarbeiderundersøkelsen, 10-FAKTOR gjennomføres annethvert år og var planlagt gjennomført i 2020. 
Undersøkelsen ses i sammenheng med lereutviklingsprogrammet og er utsatt til 2021. 

10-FAKTOR måler ti faktorer som er valgt ut på grunn av sin dokumenterte betydning for 
utviklingsarbeid og måloppnåelse. Høy deltakelse blant de ansatte er viktige for det videre arbeidet som 
skjer på den enkelte arbeidsplass. Det er etablert gode rutiner for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av undesøkelsen. Sentralt har det vært å sikre tilstrekkelig tid til prosess og refleksjon i alle 
deler av organisasjonen.  

Leder sitt engasjement står sentralt for å kunne drive utviklingsarbeid gjennom 10-FAKTOR. Ledere må 
gå foran, utfordre og etterspørre innen sin virksomhet og sektor. Gode drøftinger og diskusjoner på de 
enkelte virksomhetene skaper eierskap og en felles forståelse av hvordan 10-FAKTOR kan brukes. Ledere 
som trenger ekstra hjelp eller støtte i gjennomføring av oppfølgingsarbeidet skal få hjelp fra personal 
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eller sin overordnede leder. Ledere med utfordrende resultater skal få støtte samtidig med at de blir 
ansvarliggjort. 

Handlinger 
Verktøy til undersøkelsen er tilgjengelig og dekkes innen den ordinære driften. Det har blitt utarbeidet 
en 5 trinns modell for oppfølgingsarbeidet som er satt inn i et digitalt årshjul. Opplæring av lederne og 
støtte til iverksetting. Styrke motivasjon for å delta og sikre god oppfølging av resultatene. 

Andel e-signering 
I 2019 hadde kommunen som målsetting å innføre e-signering. Oppstart av prosjektet ble utsatt da 
systemleverandør ikke har kunne levere løsningen innen for tidsrammen. Innføring av nytt arkivsystem 
førte også til en utsetting da det er vurdert mest hensiktsmessig å avvente implementering til 
arkivsystemet er på plass. 

Høsten  2020 startet arbeidet opp, og målet er at prosjektet fullføres i løpet av 2021. 

Handlinger 
Opplæring og iverksetting av system. 
  

Antall elektroniske personalmeldinger 
Målsetting er en papirløs dialog med ansatte om deres arbeidsforhold. Høsten 2020 ble ca. 90 % av 
personalmeldingene gjennomført elektronisk. Det gjenstår noe arbeid innenfor saksbehandling av 
permisjoner for å oppnå målet om 100 %. Disse søknadene har mange variabler og kan være komplekse, 
og arbeidsprosessene er ikke godt nok tilpasset systemet per i dag. Det arbeides med å legge til rette for 
at permisjonssøknadene går elektronisk ved årsskiftet 2020-2021. 

Handlinger 
Etablere rutiner og opplæring for digitale prosesser. 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 

2018 
Karmøy 

2019 
Kostragru

ppe 13 
Landet Landet 

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

3 274 3 582 4 092 4 145 4 365 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) 
**) 

2 307 2 543 2 936 2 980 3 145 

Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) 
**) 

160 198 363 443 464 

Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon 
(B) **) 

37 33 70 101 103 

Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) 
**) 

3 062 3 198 3 549 3 673 3 845 

Netto driftsutgifter per innbygger (121) forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen (B) **) 

144 176 308 314 295 

Netto driftsutgifter per innbygger (130) 
administrasjonslokaler (B) **) 

198 136 423 382 402 

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

3 600 3 741 4 712 4 913 5 109 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i 7,5 % 6,6 % 8,8 % 9,0 % 9,0 % 
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 Karmøy 
2018 

Karmøy 
2019 

Kostragru
ppe 13 

Landet Landet 
uten Oslo 

prosent av samlede netto driftsutgifter (B) 

Produktivitet      
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning 
per kvadratmeter (B) 

145 130 124 125 127 

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

214 202 174 170 173 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning 
per kvadratmeter (B) 

662 623 599 613 602 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) 

132 100 108 112 101 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk: Karmøy hadde også i 2019 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 13 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 imellom kan gjøre sammenligninger 
vanskelig. Tallene varierer også en del fra år til år. Karmøy har tradisjonelt kommet ut med høyere 
vedlikeholdsutgifter enn K13-snittet, men dette var ikke tilfellet i 2019. 

Tidsavgrenset bevilgning 

 

Juridiske kostnader eiendomsskatt 

Det ble i 2020-budsjettet lagt inn 1,5 mill. kroner til advokatutgifter i forbindelse med rettssaker på 
eiendomsskattefeltet. Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2020, og er derfor tatt ut i 
økonomiplanen. 

Kompetanseoverføring 

Det ble i 2020 gjort en engangsbevilgning for å kunne dekke «overlapping» ved rekruttering til enkelte 
sentrale stillinger. Dette for å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen. 
Bevilgningen utgår fra 2021, i tråd med vedtatt økonomiplan. 

Andre tekniske justeringer 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Kostnader til lærlinger skal fordeles ut fra hvilke tjenesteområder lærlingene er på. Fra opptak til opptak 
vil det ofte være noen mindre justeringer av hvor mange lærlinger som befinner seg på de ulike 
områdene. Basert på nytt lærlingeopptak foreslås det å omfordele noen kostnader knyttet til lærlinger 
sammenlignet med budsjettforslaget for 2020: 

Tjenesteområde Endring 

01 Administrasjon 550 000 

02 Barnehage 529 000 
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03 Skole -1 480 000 

08 Omsorg 30 000 

12 Nærmiljø 152 000 

17 VAR 219 000 

SUM 0 

 

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. 

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen foreslås det å redusere potten med 0,2 mill. kroner, til 2,3 
mill. kroner fra 2021. 

I 2021 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter: 

 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 nye 
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) 
  

 Kommunen skiftet i 2020 saks- og arkivsystem i et felles prosjekt med seks nabokommuner. I en 
periode må kommunen betale lisens for to system, inntil det er foretatt en forsvarlig avlevering 
av tidligere sakssystem til arkiv Rogaland. Det er lagt inn midler i 2021 til å gjennomføre denne 
avslutningen, og til å dekke doble lisenskostnader i en periode. 

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 2021 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

Nye tiltak 

Digitalisering / lisenser 

Kr 2 000 000 skal brukes til videre digitalisering av tjenester. Økt digitalisering medfører økte årlige 
lisenskostnader. Det er viktig å forbedre, fornye og forenkle tjenestene i takt med brukernes 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. Kommunen skal også bidra til gode, effektive og 
sammenhengende digitale tjenester på tvers av kommunegrenser. 

Tiltaket vil også dekke økning i vedlikehold og lisenser til tidligere anskaffede IKT systemer. 
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Ny prosjektøkonom 

Det er økt behov for en ressurs som fokuser på interne prosesser og prosedyrer i 
prosjektgjennomføringen. Ressursen skal bistå i utarbeidelse av beslutningsunderlag samt sikre kvalitet 
ved rapportering. Prosjekt kontrolleren skal også gi innspill ved utarbeidelse av politiske saker ved nye 
prosjekter samt pågående portefølje. Det er behov for utvikling av systemer som samhandler i 
alle prosjektets faser med god kostkontroll og risikostyring. Ressursen vil også være en viktig brikke ved 
utarbeidelsen av investeringsbudsjettet og kartlegging av driftskonsekvenser i tett samarbeid med 
prosjektleder.  

Ny økonomikonsulent 

Den økonomiske driften og styringen av Teknisk etat blir styrket ved at det opprettes en ny stilling som 
økonomikonsulent i teknisk stab. Stillingen skal jobbe tverrfaglig med driftsøkonomiske oppgaver. Særlig 
er stillingen tenkt å bistå med arbeid knyttet til eiendomsavdelingen.  

Nye Skudenes bbh 

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. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder. 

Samtidig budsjetteres det også med økte leieinntekter for 8 nye heldøgnsomsorgsboliger fra 2023. Dette 
gir en forventet leieinntekt på tjenesteområde bolig. 

Omorganiseringssak teknisk etat kst 7/20 

Kommunestyret vedtok 10. februar 2020 sak om omorganisering Teknisk etat - kommunalsjef teknisk 
stab. Vedtaket innebærer at fagfeltene HMS og digitalisering blir styrket med en stilling hver, og 
dessuten er to juriststillinger flyttet fra eiendomsavdelingen til teknisk stab. Hensikten med 
omorganiseringen har vært å gi Teknisk etat en sterke stab/støttefunksjon, som skal gi bedre kvalitet på 
arbeidet og en mer effektiv drift. Samlet innebærer vedtaket at antall stillinger øker med 1,6. 
Størstedelen av dette dekkes inn gjennom reduserte kostnader til innkjøp av konsulenttjenster og 
kursutgifter. Tiltaket går samlet sett i null, men innebærer en økning på administrasjonskapittelet, men 
en reduksjon på skolekapittelet innenfor teknisk etats områder. 

Økt hjemmel tillitsvalgte 

Det er lagt inn en økt bevilgning til tillitsvalgte. Antall årsverk tillitsvalgte er regulert i hovedavtalen 
mellom partene, og på grunn av antall medlemmer utvides antall hjemler for tillitsvalgte med 0,1 
hjemmel. 

Innsparing 

 

Effektivisering eiendomsforvaltning 

Karmøy kommune har sett på bruken av eksterne rådgivere og ferievikarer innenfor 
eiendomsforvaltning. Ved bruk av intern kompetanse til rette oppgaver ser vi et rom for å 
effektivisere driften tilsvarende.  

Effektivisering stabsfunksjon jurist 

VAR-sektoren benytter seg at tjenester ytt fra juristene som er organisatorisk plassert i stab hos 
kommunalsjef teknisk. Siden utgifter som kan henføres til produksjon av selvkosttjenestene vann, avløp, 
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slam og renovasjon kan belastes disse tjenestene, er budsjettet fra og med 2021 lagt opp til at 1 
juriststilling blir budsjettmessig dekket av selvkostgebyrene. VAR-sektoren har imidlertid funnet 
budsjettmessig dekning for gebyrene innenfor sine rammer. Andelen som VAR-sektoren dekker av 
juristene i stab har derfor ikke medført noen økning av kostnadsgrunnlagene for selvkost i 2021.  

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Lavere anslag personalforsikringer 

Kommunens kostnader til personalforsikringer har over tid gått ned, og det foreslås derfor å redusere 
budsjettet med totalt 505 000 kroner. Personalforsikringer gjelder alle tjenesteområder hvor det er 
ansatte. Innsparing er derfor fordelt på nesten alle tjenesteområdene: 

Tjenesteområde Endring 

01 Administrasjon -20 000 

02 Barnehage -34 000 

03 Skole -168 000 

04 Kultur -11 000 

05 Idrett -5 000 

07 Helse -15 000 

08 Omsorg -214 000 

09 Sosial -9 000 

10 Barnevern -7 000 

11 Forvaltning -6 000 

12 Nærmiljø -3 000 

13 Bolig -1 000 

14 Næring -2 000 

15 Samferdsel -4 000 

17 VAR -6 000 

 

Redusert ramme stab/administrasjon 

Det foreslås en innsparing i rådmannens stab på netto 1,7 mill. kroner. Dette omfatter blant annet 
følgende innsparinger: 

 Innsparing på 0,5 årsverk i staben. 

 Digitalisering og gode innkjøpsavtaler medfører at kostnadene kan tas ned med nærmere 0,6 
mill. kroner, i tillegg til at driftspostene ikke er prisjustert. 

 Kommunestyret har tidligere bevilget midler til deltakelse i DigiFin. Dette var en engangsutgift, 
men rådmannen foreslo å videreføre bevilgningen fordi det ville være behov for midler til å ta i 
bruk løsningene. Deler av dette er senere brukt til å finansiere deltakelse i DigiRogaland.  Av 
hensyn til den økonomiske situasjonen foreslås det å ta bort disse midlene. Dette utgjør om lag 
0,5 mill. kroner. 
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 Det foreslås også å trekke inn rundt 0,4 mill. kroner knyttet til midler avsatt til arbeid med IKT-
samarbeid på Haugalandet. Det er besluttet å ikke gå videre med prosjektet.  

 Disse tiltakene finansierer også at kostnadene til interkommunalt arkiv i Rogaland har økt, og 
det er lagt inn i overkant av 0,1 mill. kroner til dette. 

 

Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Administrasjon              
Digitalisering 
(planprosjekt) 

2021 0 11 525 5 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energikartlegging  2021 0 2 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ikt-investeringer 
(årsbevilgning) 

Årsbevilgning   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Sum Administrasjon  0 13 525 12 970 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 106 045 112 311 110 581 109 678 109 228 108 678 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

46 116 47 797 49 212 47 743 48 582 47 862 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 643 4 007 4 814 4 814 4 814 4 814 

Overføringsutgifter 8 804 7 060 6 915 6 915 7 065 6 915 
Finansutgifter 14 930 22 002 9 777 9 777 9 777 9 777 

Sum Driftsutgifter 178 539 193 177 181 299 178 927 179 466 178 046 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -5 886 -2 762 -2 547 -2 547 -2 547 -2 547 
Refusjoner -18 323 -12 550 -11 914 -11 914 -12 064 -11 914 

Sum Driftsinntekter -29 801 -15 312 -14 461 -14 461 -14 611 -14 461 

Sum 148 738 177 865 166 838 164 466 164 855 163 585 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Politisk styring 7 759 7 864 8 702 7 432 8 702 7 432 
Kontroll og revisjon  1 338 1 720 1 767 1 767 1 767 1 767 
Administrasjon  127 402 156 937 145 621 144 498 143 498 143 498 
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen  6 917 7 265 5 339 5 360 5 479 5 479 
Administrasjonslokaler  5 322 4 079 5 409 5 409 5 409 5 409 

Sum 148 738 177 865 166 838 164 466 164 855 163 585 
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Barnehage 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 368 684 368 684 368 684 368 684 

Sum Kostra-korrigeringer -8 -8 -8 -8 
Sum Lønns- og prisvekst 7 445 7 445 7 445 7 445 
Sum Avskrivninger 504 504 504 504 
Sum Pensjonsendringer -1 032 -1 032 -1 032 -636 
Sum Helårseffekter av vedtak  -5 -5 -5 -5 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett 529 529 529 529 
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 
Sum Andre tekniske justeringer -2 571 -2 571 -2 571 -2 571 

Tekniske justeringer 4 333 4 333 4 333 4 729 

Konsekvensjustert ramme 373 017 373 017 373 017 373 413 

Nye tiltak     
Økt ramme "Tett på" 907 907 907 907 
Økte tilskuddssatser private barnehager 34 000 34 000 34 000 34 000 
Sum Nye tiltak 34 907 34 907 34 907 34 907 

Innsparing     
Demografi barnehage 0 -13 700 -22 200 -31 900 
Effektiviseringstiltak energi -20 -20 -20 -20 
Lavere anslag personalforsikringer -34 -34 -34 -34 
Reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser -12 143 -12 143 -12 143 -12 143 
Sum Innsparing -12 197 -25 897 -34 397 -44 097 

Nye tiltak 22 710 9 010 510 -9 190 

Ramme 2021-2024 395 727 382 027 373 527 364 223 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

0-6 år  barn i barnehage 
(antall) 

2 367 2 275 2 178 2 108 2 038 1 968 

Totalt antall barn i alle 
barnehager. Kilde: Årlig 
Basil rapportering pr 
15.12. 
 

0-6 år Kommune Alle 
oppholdskategorier Barn 
i barnehage (antall) 

529 517 500 490 480 470 

Barn i kommunale 
barnehager pr 15.12. 
Kilde: Årlig Basil 
rapportering 
 

0-6 år Privat Alle 
oppholdskategorier Barn 
i barnehage (antall) 

1 838 1 758 1 678 1 618 1 558 1 498 

Barn i private 
barnehager pr 15.12. 
Kilde: Årlig Basil 
rapportering. 
 

Antall vedtakstimer per 
uke for barn med 
særskilte behov 

2 206 2 153 2 070 2 050 2 030 2 000  
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Arealutnyttelse i de 
kommunale 
barnehagene pr 15.12. 

91,7 % 89,9 % 86,3 % 86,0 % 86,0 % 86,0 % 

Arealutnyttelse i de 
kommunale 
barnehagene pr 15.12. 
 
Det er overkapasitet i 
sone 1 og sone 5. 
 

Korrigerte 
oppholdstimer alle 
barnehager pr 15.12. 
('000) 

6 465 6 234 5 951 5 761 5 571 5 381 

Korrigerte 
oppholdstimer alle 
barnehager pr 15.12. 
 

 

Sammendrag budsjett 
 
Karmøy kommune har totalt 31 barnehager. Det gikk 2367 barn i Karmøybarnehagene ved inngangen til 
2020, fordelt mellom 8 kommunale og 23 private barnehager. Barnetallene i Karmøy er fallende.  

Endringer i lover og regelverk gjør at det har vært vanskelig å lage gode prognoser for 
kostnadsutviklingen i sektoren. Budsjett for 2021-2024 bærer preg av en vesentlig kostnadsøkning i 
sektoren som følge av nylig innført bemanningsnorm, skjerpet pedagognorm og nye føringer knyttet til 
når 3 åringer går fra å telle som små barn til store. Samtidig ser vi at nedgangen i antall barn fortsetter 
og at det budsjetteres med 87 færre barn i august 2021 i forhold til august 2020. Selv om kommunens 
budsjett for kostnader per barnehagebarn nå går opp, så vil reduksjonen i antall barn i barnehagealder 
fortsatt kunne gi både kommunen og flere private barnehager økte økonomiske utfordringer på sikt. 

Fra og med barnehageåret 20/21 har ny enhet innenfor sektor barnehage – Tett på – fått ansvar for 
planlegging og gjennomføring av styrket tilbud til førskolebarn (inkludert spesialpedagogisk hjelp). 
Avdelingen forvalter ca. 45 årsverk, fordelt på to team (nord og sør). Målet med ny måte å organisere 
dette arbeidet på er først og fremst for at Karmøy kommune som barnehagemyndighet kan sikre og 
ivareta krav om god kvalitet og likeverdig behandling i tilbudet. Omleggingen har også vært nødvendig 
for å realisere et innsparingskrav vedtatt for budsjettåret 2020, da tidligere organisering ga kommunen 
begrenset rom til endring og effektivisering av arbeidet på området.  

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. Det er kommunen som er ansvarlig for at tjenestene blir levert. De fleste som jobber på 
området for styrket tilbud førskolebarn er etter omleggingen nevnt over, kommunalt ansatt. 

Kunnskapsdepartementet (KD) la i Prop. 96 L (2019–2020) frem forslag til endringer i barnehageloven 
19. juni 2020 med planlagt ikrafttredelse fra 1. januar 2021. Endringen innebærer en regulering av 
kommunen som barnehagemyndighet. Departementet lovfester krav om at kommunen skal organisere 
oppgavene den har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene kommunen har som 
barnehageeier, når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som 
barnehagemyndighet. På dette tidspunktet ser vi ikke helt for oss hvordan dette vil slå ut for 
organiseringen av arbeidet innen sektor barnehage, og avventer nærmere føringer fra KS og 
KD/Fylkesmannen. 

I samme proposisjon innføres en lovendring knyttet til et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagene. 
Endringen innebærer en aktivitetsplikt fra barnehagenes side, noe som innebærer en forpliktelse hos 
alle ansatte om å følge med og igangsette tiltak ved mistanke om mobbing eller mistrivsel.  Dette 
arbeidet må prioriteres å innføre i kommende budsjettperiode. 
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I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at maksprisen for en barnehageplass skal økes fra 3135 kroner 
per måned til 3230 kroner per måned. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Barnehageplanen var oppdatert i 2019. Den viser at Karmøy kommune pr i dag har 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. 

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 Utviklingsplanen som ble laget varer i utgangspunktet til 
2020, men er bestemt at forlenges. Vedtatt planstrategi legger opp til revisjon av strategi- og 
utviklingsplan for barnehagene skal legges frem til behandling i 2022. 

I 2019 fikk hovedutvalg oppvekst og kultur til orientering Overordnet plan for Karmøy kommune som 
lokal barnehagemyndighet 2019 – 2021.  I lys av lovendringer fra 1.1.2021 må det vurderes om planen 
må tas til revisjon og legges frem til politisk forankring. 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten 
dispensasjoner pr 15.12. 

50 75 100 100 

  Antall klagesaker der Fylkesmannen 
konkluderer mot kommunen  

0 0 0 0 

  Antall klagesaker som videresendes 
til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse  

1 1 1 1 

  Barn pr. ansatt i alle barnehager  5,9 6,0 6,0 6,0 

  Benyttede barnehageplasser i 
kommunale barnehager ut fra areal-
kapasitet pr 15.12. 

91,7 % 89,9 % 88,0 % 90,0 % 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Rom for alle Andel barn som får hjelp innenfor det 
almennpedagogiske   (andel barn 
som ikke har vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp/hjelp på 
grunn av funksjonshemming) 

89,3 % 90,0 % 90,0 % 93,0 % 

  Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage, 1-5 år  

72,5 % 75,0 % 80,0 % 90,0 % 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap 

10-faktor: Mestringsorientert ledelse 
(kommunale barnehager)  

4,2  4,3 4,5 
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  10-faktor: Mestringsorientert ledelse 
(Tett på)  

  4,5 4,5 

  Andel ped.ledere i 100% stilling i 
kommunale barnehager pr 15.08.  

80,6 % 83,3 % 86,1 % 86,1 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Være i forkant av 
fremtidige behov 

Dekningsgrad: Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass  

91,9 % 91,9 % 92,1 % 92,4 % 

  Fra foreldreundersøkelsen foresattes 
tilfredshet med barnets utvikling 
(Score 1-5)  

4,7  4,8 4,8 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Benyttede barnehageplasser i kommunale barnehager ut fra areal-kapasitet pr 15.12.  

Det budsjetteres med 86 % utnyttelse av barnehageplassene. Dette er realistisk ut fra nedgang i 
barnetall og dagens situasjon. Det er likevel et mål at flere skal velge kommunale barnehager slik at 
arealutnyttelsen går opp, blant annet gjennom omdømmeprosjektet.  

Virkemidler for å nå mål  

Handling 1 – De utrolige årene (DUÅ)  
DUÅs skole- og barnehageprogram er et universalforebyggende program for å styrke personalets 
kompetanse innen gode relasjoner, danne et trygt og godt barnehagemiljø og forebygge og håndtere 
krenkelser og mobbing. DUÅ har vært en langsiktig satsning og programmet er igangsatt i 8 kommunale 
barnehager og 20 private. En ny barnehage skal ha opplæring i kommende år. Øvrige barnehager skal få 
oppfølging rundt implementering og videreføring.   

De utrolige årenes foreldreprogram tilbys foresatte som trenger støtte innen foreldreferdigheter som 
positiv grensesetting. Sektor barnehage vil prioritere å opprettholde tilbudet og har rådgiver som driver 
programmet i samarbeid med Tett på – enheten.  

Handling 2 - Satsing på språk og språkmiljø  
Det er 8 kommunale og 8 private barnehager som er med i satsing på språk, i samarbeid med 
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Målet med satsingen er høy kompetanse hos personalet, slik 
at barna kan utvikle språket best mulig. Gode språklige ferdigheter er avgjørende for lek, sosial 
mestring, utvikling av kognitive ferdigheter og senere læring. 

Handling 3 - Heltidskultur  
Deltidsstillinger er en utfordring i sektoren.  Konsekvensen av for mange deltidsstillinger er bl.a. redusert 
forutsigbarhet, kontinuitet og kvalitet på det pedagogiske tilbudet i barnehagene. En del av denne 
utfordringen er å sikre at ansettelser skjer med utlysning av stillinger, og i mindre grad som en 
konsekvens av at vikarer får lovfestet rett til fastansettelse.  

Handling 4 - Nærværsarbeid  
Status per august 2020 viser at nærværsprosenten har gått noe ned i kommunale barnehager 
sammenlignet med fjoråret. Koronarelatert fravær har her mye å si, og det er vanskelig å si hvordan 
nærvær hadde utviklet seg uten Korona. 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 bedriftshelsetjenesten 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.  
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Handling 5 – Omdømmeprosjekt, kommunale barnehager  
Kommunen har i flere år hatt som mål å øke den kommunale prosentandelen av barnehageplasser. 
Prognoser for befolkningsutviklingen holdt opp mot dagens kapasitet viser at det ikke er behov for 
utvidelse av antall enheter i perioden frem til 2035. Dersom den kommunale andelen barnehageplasser 
skal økes, må dette være som et resultat av at private barnehager reduserer sin kapasitet. Da 
kommunestyret har vedtatt at kommunen ikke kommer til å redusere kapasiteten i de kommunale 
barnehagene, må kommunen som barnehageeier forberede seg på lavere søkertall, og innrette driften 
etter dette.  Det å opprettholde kapasiteten i de kommunale barnehagene vil også være med å sikre at 
retten til barnehageplass oppfylles, og at det også fremover vil være gode barnehagetilbud i alle 
kommunens soner.  

Per august 2020 ser vi allerede at flere kommunale barnehager ikke klarer å få tilstrekkelig med søkere 
for å opprettholde høyest mulig effektivitet. Dette kommer til å bli enda mer krevende årene som 
kommer da befolkningsprognoser viser en vesentlig nedgang i antall barn i barnehagealder. Det er viktig 
for kommunens økonomi at kommunale barnehager ikke har tomme plasser. Derfor settes det i gang et 
omdømmeprosjekt der målet er å bidra til å bygge omdømmet hos de kommunale barnehagene, og slik 
bidra til at de kommunale barnehagene opprettholder sin effektive drift.  

En styringsgruppe opprettes der kommunale styrere, ansatte i oppvekst- og kulturetaten og 
kommunikasjonsavdelingen bidrar. 

Handling 6 – Omdømmeprosjekt, Karmøybarnehagene  
Barnehage er viktig for barns utvikling og trivsel. Det er derfor viktig å jobbe for at barn i kommunen får 
benyttet seg av barnehagetilbudet og på den måten bidra til både utvikling og integrering.  Spesielt 
viktig blir en innsats inn mot definerte målgrupper der språk kan bli en utfordring om ikke foreldrene 
benytter seg av barnehagetilbudet.   

Styringsgruppen for prosjektet settes sammen av styrere i kommunale og private barnehager, ansatte i 
oppvekst- og kulturetaten og kommunikasjonsavdelingen. 

Handling 7 – Digitalisering av samhandlings- og utviklingsprosesser  
Korona har gjort at vi har måttet tenke nytt når det kommer til måten kommunen samordner og driver 
utviklingsprosjekter. Med god bruk av digitale verktøy vil en kunne kompensere for manglende fysiske 
samhandlingsarenaer, og i noen tilfeller har nye metoder vist seg å være både gode og effektive. Det 
kommende året ønsker sektor barnehage å støtte barnehagene i implementering og bruk av Teams 
og LearnLab.   

LearnLab er et verktøy som bidrar til økt aktivitet og medskaping i utviklingsprosesser. Ved å lede 
prosesser i LearnLab blir flere aktive. Det krever god ledelse, som alt utviklingsarbeid, men den 
pågående interaksjonen gjør at flere- og faktisk alles stemmer kan bli hørt i en prosess. Resultater 
samles deretter oversiktlig på en veldig enkel måte. Verktøyet gir også stor mulighet for variasjon i 
møteledelsen og mulighet til å skape gode lærende møter. På sikt vil dette også bli større på 
erfaringsdeling, ved at barnehagene deler opplegg med hverandre. Det kan være eksempler på lærende 
møter ut fra ulike temaer fra rammeplanen, eller konkrete, pedagogiske opplegg som kan gjennomføres 
med barna.  

Teams kan brukes til å kommunisere både internt i barnehagene, samt mellom barnehagene og med 
kommunen. Teams brukes mye for møter med videooverføring og fungerer utmerket som en plattform 
for oppbevaring, strukturering og deling av dokumenter. 
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Handling 8 – Endring assisterende styrerressurs  
3 av 8 kommunale barnehager har en halv stilling til assisterende styrerressurs.  Det gjelder Vormedal, 
Bygnes og Skudenes.  Vormedal og Bygnes er store barnehager, og Vormedal har i tillegg to bygg 
barnehagen må forholde seg til. Det er vanskelig å rettferdiggjøre at Skudenes prioriteres ut over andre 
av de kommunale barnehagene uten assisterende styrer. Stillingen til assisterende styrer i Skudenes 
barnehage omprioriteres derfor til å bidra til å støtte de 6 barnehagene som ikke har assisterende 
styrerressurs. 

Handling 9 – Videreføring av tidligere igangsatte tiltak  
For å ivareta viktige funksjoner og videre positiv utvikling, vil vi fortsette å prioritere følgende oppgaver:  

 Følge opp plan for veiledning av nyutdannede  

 Ledersamlinger for styrere  

 Videre støtte for bruk og Salaby læringsplattform  

 Gjennomføring av JTI for å støtte barnehagene i å styrke samhold og det kollektive  

 «TID TIL» samarbeidsprosjekt mellom sektor barnehage, PPT, Helsestasjon og Barnevernet, en 
møteplass når det oppstår alvorlig bekymring for barn  

Handling 10 – Digitalisering av området spesialpedagogisk hjelp  
Per i dag er mye av arbeidet som gjøres i tilknytning til området spesialpedagogisk hjelp i papirform. Det 
gjelder søknadsskjemaer som skal benyttes ved behov for hjelp samt administrative støttesystemer for 
oppfølging og oversikt. For å imøtekomme et av kommunens overordnede mål, som er at kommunen 
skal bli heldigital, vil vi prioritere arbeidet med å gjøre søknadsprosesser og støttesystemer digitale. 
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukernes behov. Innbyggere vil med dette i større 
grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med 
kommunen. Ansatte vil kunne gi bedre oppfølging og ha bedre oversikt. 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger (201) 
førskole (B) **) 

6 932 7 307 7 679 7 762 7 783 

Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket 
tilbud til førskolebarn (B) **) 

1 076 1 038 747 720 721 

Netto driftsutgifter per innbygger (221) 
førskolelokaler og skyss (B) **) 

170 153 434 600 577 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage 
(B) **) 

8 178 8 499 8 859 9 081 9 081 

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

178 491 184 822 69 912 67 254 72 888 

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

80 85 78 79 79 

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

12 983 12 734 12 483 12 244 12 170 

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

13 247 12 633 12 494 12 455 12 436 

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

10,2 % 7,4 % 5,2 % 4,2 % 4,4 % 
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 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 
13 

Landet Landet uten 
Oslo 

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

79,6 % 81,6 % 84,8 % 84,3 % 84,6 % 

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

92,1 % 91,9 % 92,4 % 92,1 % 92,4 % 

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

99,4 % 98,1 % 97,1 % 97,0 % 97,3 % 

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

22,5 % 22,4 % 40,5 % 50,9 % 49,9 % 

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

11,0 % 10,7 % 22,4 % 22,3 % 20,6 % 

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

7,8 % 7,7 % 19,2 % 19,1 % 17,3 % 

Kvalitet      
Andel barnehagelærere i prosent av 
grunnbemanningen (prosent) 

43,7 % 42,8 % 41,1 % 40,7 % 41,5 % 

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

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

Delindeks: korrigerte oppholdstimer i kom. og 
priv. barnehager i forhold til behovskorrigerte 
innbyggertall 

102,80         

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 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. Selv om 
kostnadene gikk noe ned i 2019 var kostnadene rundt 40 prosent høyere enn K13. Det har i 2020 vært 
satt i gang tiltak med omorganisering av disse tjenestene. 
 
Dekningsgrader. Dekningsgraden, målt i andel barn 1-5 år med barnehageplass, var 91,9 prosent i 2019. 
Det var bare en mindre endring fra 2018, og dekningsgraden er marginalt lavere enn gjennomsnittet i 
K13.Karmøy har i tillegg en noe høyere andel 0-åringer i barnehage. Ut fra inntektssystemet er det 
antatt at Karmøy statistisk sett skal ha noe lavere etterspørsel etter barnehageplass enn 
landsgjennomsnittet. Tall fra 2018 tilsa imidlertid at Karmøy hadde flere oppholdstimer enn 
inntektssystemet skulle tilsi.  

Karmøy har en lavere andel som får ekstra ressurser til styrket tilbud. Mye av denne forskjellen kan se ut 
som at kan forklares med en lavere andel minoritetsspråklige barn i Karmøybarnehagene. Også når man 
ser bort fra minoritetsspråklige barn, er andelen som får ekstra ressurser noe lavere enn K13 og landet. 
Gjennomsnittlige kostnader barn som får styrket tilbud er imidlertid vesentlig høyere i Karmøy, og 
kostnadene til dette er altså høyere i Karmøy enn på landsbasis.   

Andel kommunale barnehagebarn var på 22,4 prosent i 2019, mens de resterende barna går i ikke-
kommunale barnehager. Andelen er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner (40,5 prosent) 
eller landsgjennomsnittet (50,9 %). 
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Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd 

Pensjonspåslaget i tilskuddene skal gå ned, ref. forslag til statsbudsjett. Foreslaget innebærer lavere 
tilskudd fra kommunen, og det legges derfor inn en reduksjon knyttet til dette. Nedjusteringen må ses i 
sammenheng med at staten samtidig reduserer rammetilskuddet til kommunen som følge av dette.  

"Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 
2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 
pst. av kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har 
lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi 
foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i 
pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en 
besparelse for kommunene på 351,4 mill. kroner, mens skjermingsordningen innebærer 
utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og 
rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. " 

Nye tiltak 

Økt ramme "Tett på" 

Det legges inn ca. 0,9 mill. kroner knyttet til styrket tilbud førskolebarn. Ett av målene med Tett på-
prosjektet er å håndtere det som har vært et merforbruk knyttet til spesialpedagogiske tilbud til 
førskolebarn. Arbeidet vil ta tid, og rådmannen foreslår derfor å legge inn en mindre økning i budsjettet. 

Økte tilskuddssatser private barnehager 

Det er flere faktorer som bidrar til at tilskuddssatsene for drift av private barnehager øker vesentlig i 
2021. Det som bidrar mest til økningen er innføring av lovfestede bemannings- og pedagognormer 
høsten 2018, samt endring av praksis for når man regner barn som store (over tre år). Til og med året 
2018 ble barn regnet som store (tre år) år fra januar det året de fylte tre. Fra og med året 2019 blir 
barna regnet som store (tre år) fra august det året de fyller tre, etter presisering fra 
Utdanningsdirektoratet om hvordan praksis for telling av små/store barn skal være. Følgen av det er økt 
bemanning i syv av årets tolv måneder, da små barn (under tre år) skal ha større voksentetthet enn 
store barn (over tre år).  De kommunale barnehagenes regnskap for 2019 er grunnlaget for beregning av 
tilskuddssatser som benyttes for tildeling av tilskudd til private barnehager.   

Budsjettrammen må økes med 34 mill. kroner som følge av økte tilskuddssatser.     
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Innsparing 

 

Demografi barnehage 

Antall barn i Karmøy forventes å falle ytterligere også videre i økonomiplanperioden 2022-2024. Det 
legges her til grunn hovedalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger. Denne prognosen, og 
usikkerheten i disse, er nærmere beskrevet i kapittelet om befolkningsendringer. Den 
befolkningsprognosen er lagt til grunn både i fremskrivningene av veksten i de frie inntekter og for å 
fremskrive utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene. For å kunne finansiere de områdene med økte 
tjenestebehov er det viktig for kommunen å ta ned kostnadene til aldersgruppene det blir færre av. I 
økonomiplanen er det lagt til grunn at færre barn vil gi reduserte utgifter til barnehageområdet også 
videre i 2022-2024. 

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser 

Barnekullene i Karmøy har de siste årene blitt mindre, og utviklingen med lavere barnetall i 
førskolealder forventes også for 2021. Det er forventet en nedgang på 83 barn fra 15.12.20 til 
15.12.21 Budsjettrammen reduseres på dette grunnlaget med 12,1 mill. kroner i 2021. 

Antall barn i Karmøy forventes å falle ytterligere også videre i økonomiplanperioden 2022-2024. Anslått 
effekt av dette er lagt inn i eget tiltak. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Barnehage              
Avaldsnes barnehage - 
universell utforming og 
oppgradering uteareal 

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

Bygnes Vitenbarnehage – 
garderobe 

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

Kolnes barnehage - 
universell utforming og 
oppgradering uteareal 

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

Kolnes barnehage - 
utvidelse 

2030 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 8 000 7 000 

Skudenes barnehage - 
vann/avløpskrav 

2021 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vormedal barnehage - 
universell utforming og 
oppgradering uteareal 

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

Sum Barnehage  0 21 800 1 300 0 600 0 0 0 0 4 900 8 000 7 000 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 118 648 118 698 129 104 129 104 129 104 129 500 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

10 830 7 782 7 879 -5 821 -14 321 -24 021 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

275 814 264 899 282 576 282 576 282 576 282 576 

Overføringsutgifter 1 896 900 895 895 895 895 
Finansutgifter 2 188 2 154 2 658 2 658 2 658 2 658 

Sum Driftsutgifter 409 375 394 433 423 112 409 412 400 912 391 608 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -16 236 -14 633 -15 489 -15 489 -15 489 -15 489 
Refusjoner -16 285 -11 116 -11 896 -11 896 -11 896 -11 896 

Sum Driftsinntekter -34 284 -25 749 -27 385 -27 385 -27 385 -27 385 

Sum 375 092 368 684 395 727 382 027 373 527 364 223 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 109 av 249 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Barnehage 322 328 324 609 349 826 336 126 327 626 317 926 
Styrket tilbud til førskolebarn 45 953 37 043 38 526 38 526 38 526 38 922 
Barnehagelokaler og skyss 6 811 7 032 7 375 7 375 7 375 7 375 

Sum 375 092 368 684 395 727 382 027 373 527 364 223 
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Skole 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 651 958 651 958 651 958 651 958 

Sum Kostra-korrigeringer 129 129 129 129 
Sum Lønns- og prisvekst -254 -254 -254 -254 
Sum Avskrivninger 9 454 9 454 9 454 9 454 
Sum Pensjonsendringer -14 446 -14 446 -14 446 -14 446 
Sum Helårseffekter av vedtak  -1 293 -2 512 -2 512 -2 512 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett -1 480 -1 480 -1 480 -1 480 
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 192 461 461 461 
Sum Andre tekniske justeringer -1 288 -1 019 -1 019 -1 019 

Tekniske justeringer -7 698 -8 648 -8 648 -8 648 

Konsekvensjustert ramme 644 260 643 310 643 310 643 310 

Nye tiltak     
Stangeland skole 0 175 418 418 
Andre tiltak 16 16 16 16 
Sum Nye tiltak 16 191 434 434 

Innsparing     
Bosettingsbudsjettet -1 650 -3 486 -4 303 -4 303 
Demografi skole 0 -3 000 -16 100 -21 500 
Effektivisering 50 % vakant stilling stab skole -427 -427 -427 -427 
Effektivisering eiendomsforvaltning -82 -82 -82 -82 
Effektivisering opplæring og kurs skole -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Effektivisering PPT, tjenesteområde Skole -1 028 -1 632 -1 632 -1 632 
Effektiviseringstiltak energi -90 -90 -90 -90 
Innsparing skole 0 -6 200 -9 100 -11 100 
Lavere anslag personalforsikringer -168 -168 -168 -168 
Nedlegging Håvik skole -3 541 -8 498 -8 498 -8 498 
Omorganiseringssak teknisk etat kst 7/20 -539 -539 -539 -539 
Reduksjon kostnader skolelokaler -1 440 -1 440 -1 440 -1 440 
Reduksjon kostnader skoleskyss -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Reduksjon leie Torvastad Arena AS -100 -100 -100 -100 
Reduksjon renhold -600 -600 -600 -600 
Reduksjon skole -4 587 -4 587 -4 587 -4 587 
Økt egenbetaling SFO utover prisstigning (4 % 
opp utover ordinær prisstigning pr. aug. 2021) 

-306 -306 -306 -306 

Sum Innsparing -17 658 -34 255 -51 072 -58 472 

Nye tiltak -17 642 -34 064 -50 638 -58 038 

Ramme 2021-2024 626 618 609 246 592 672 585 272 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

6,8 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 %  

Antall elever i 
kommunale grunnskoler 

5 306 5 384 5 360 5 250 5 200 5 100  
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Sammendrag budsjett 
 
Endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen skjer raskt. I en verden med stadig økende 
omstillingstakt er faglig fornyelse et nøkkelbegrep. Skolen må kunne omstille seg i takt med det som 
skjer i samfunnet. Skolen utdanner i dag elever til en framtid vi ikke kjenner, til jobber som ikke finnes 
ennå. Den teknologiske utviklingen går raskt og vil gi store endringer i arbeidsmarkedet. Denne 
utviklingen får konsekvenser for utdanningssektoren. Gjennom de siste fem 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 siden 2018 skiftet ut digitale tavler. Denne utskiftingen blir fullført høsten 2020. 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 2021. Fra mars 2020 ble oppfølgingen gitt gjennom bruk av digitale møter 
med skolene. Covid-19 situasjonen gjør at digital oppfølging vil bli brukt på flere områder. 

Det er svært viktig at den systematiske jobbingen innen området Trygt og godt skolemiljø fortsetter også 
i 2021. Skolenes egen plan for trygt og godt skolemiljø, basert på den kommunale planen for trygt og 
godt skolemiljø, vedtatt i oktober 2018, må videreutvikles slik at lovverket som ble gjeldende fra 2017, 
følges. Dette skal bidra til at alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø. 

Andelen som mottar spesialundervisning er 6,8 prosent per 2019. Dette er en nedgang på 12,8 % fra 
2018. Vi  bruker mindre på spesialundervisning enn gjennomsnittet. Jo større andel spesialundervisning, 
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 spesialundervisning 
reduseres. 

I 2018 ble lærernormen innført. Lærernormen setter krav til hvor mange elever det kan være per 
lærerårsverk på de ulike hovedtrinnene, 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Lærernormen blir styrende 
for ressursbruken i grunnskolen. 

Elever som fullfører videregående opplæring har bedre forutsetninger for aktiv deltakelse i arbeidsliv og 
samfunnet forøvrig. De siste nasjonale tallene for gjennomføring i videregående opplæring er de 
høyeste siden målingene begynte i 1994. Statistisk Sentralbyrå har i 2020 endret intervallet for å 
beregne gjennomføring i videregående skole. Frem til i fjor ble statistikken utarbeidet fem år etter 
elevene begynte på videregående. Fra 2020 blir denne statistikken utarbeidet seks år etter at de 
begynner på videregående. Dette fører til at det ikke vil foreligge ny statistikk for gjennomføring i 
videregående skole før høsten 2021. De siste årene fram til 2020 har gjennomføringsprosenten 
vært mellom 75 og 78 %. Dette er en høyere gjennomføringsgrad enn forventet ut fra forutsetningene. 

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. 
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Ved skolestart august 2020 ble nye læreplaner innført for 1.-9. trinn. Skoleåret 2021-22 blir de innført 
for 10. trinn. Intensjonen med nye læreplaner er at elvene skal utvikle en helhetlig og livsrelevant 
kompetanse, og at alle elever skal oppleve mestring og progresjon underveis. Overordnet del av 
læreplanverket er nytt, fagene er de samme, men innholdet er fornyet. Denne omleggingen er kalt for 
Fagfornyelsen eller LK20. Læreplanene har blitt mindre omfangsrike og gir en tydeligere retning for 
arbeidet med fagene. Elevene skal få bedre mulighet til å gå i dybden, se sammenhenger mellom 
fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket 
skal også bidra til et verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: 
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring  

For å lykkes med LK20 legger skoleeier til rette for å støtte og utvikle profesjonsfellesskapene i og på 
tvers av skolene. Et profesjonsfellesskap preget av aktiv deltakelse, delingskultur, vilje til endring og 
kontinuerlig utvikling av praksis har stor betydning for å lykkes med den nye læreplanen. 
Utdanningsdirektoratet har utviklet nettbaserte kompetansepakker som støtter skoleeier, skoleledere 
og lærerne med dette arbeidet. LK 20 og profesjonsfellesskap er også tema på ledersamlinger og i 
skoleutviklingen på den enkelte skole. 

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 gjøres et kontinuerlig arbeid for å opprettholde og øke 
kvaliteten i en framtidsrettet utvikling, samtidig som ressurssituasjonen vil kunne oppleves mer 
krevende. For å lykkes med dette må det gjøres smarte valg i alle ledd av virksomheten. Digitalisering 
blir en viktig faktor i denne sammenhengen. 

 

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. Skolene jobber kontinuerlig med 
disse planene. 

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 egen prosjektplan. Prosjektet avsluttes juli 2021. 

Høsten 2018 ble det vedtatt en tiltaksplan som tar for seg Motivasjon og mestring på ungdomstrinnet. 
Denne ble rullert høsten 2020 

Karmøy kommune har gjennom flere år hatt fokus på framtidas utfordringer i samfunnet, herunder 
fremtidens krav til teknologi og kompetanse. I tillegg kommer Fagfornyelsen fra høsten 2020, også kalt 
LK20. Dypere læring med digital støtte er viktig for implementering av dette. 

Karmøy kommune er vertskap for et fireårig prosjekt i regi av Rogaland fylkeskommune. Prosjektet er 
kalt Trygge barn på skolevei og omhandler trafikksikring og skolevei. 
 
Skolebruksplanen brukes fortsatt, men det jobbes med å se på strukturene. I 2020 er det jobbet med 
sone 4 for å redusere utgiftene. Det utredes muligheten for at elevene på Håvik skole flyttes til 
Avaldsnes skole. Dette for å effektivisere driften. I sone 2 (unntatt Vedavågen), ser kommunen på 
skolekretsgrensene for å utnytte kapasiteten på skolene bedre. 

Strategi og utviklingsplan for skolene skal i henhold til vedtatt planstrategi revideres frem mot 2022. 
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Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Økonomi Holde budsjett 86,0 %  100,0 % 100,0 % 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Skolemiljø Mestring 10.t 3,80 3,87 4,00 4,00 

  Mestring 7.t 4,08 3,98 4,10 4,10 

  Mobbing 10.t 4,71 4,84 4,90 5,00 

  Mobbing 7.t 4,79 4,77 4,90 5,00 

  Motivasjon 10.t 3,23 3,16 3,80 4,00 

  Motivasjon 7.t 3,72 3,58 3,90 4,00 

  Trivsel 10.t 3,99 3,89 4,10 4,20 

  Trivsel 7.t 4,30 4,19 4,40 4,50 

  Trygt miljø 10.t 3,82 3,74 4,10 4,20 

  Trygt miljø 7.t 4,31 4,13 4,40 4,50 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

      

       
       
       

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Læringsresultater Fullført og bestått vg 3 78,2 % 80,4 % 83,0 % 85,0 % 

  Grunnskolepoeng 10.t 40,43 41,58 41,60 42,00 

  NP 5 Eng 50,0 50,7 50,1 50,1 

  NP 5 Les 48,6 49,1 50,1 50,1 

  NP 5 Reg 49,8 50,3 50,1 50,1 

  NP 8 Eng 49,2 49,7 50,1 50,1 

  NP 8 Les 48,2 48,2 50,1 50,1 

  NP 8 Reg 49,3 48,3 50,1 50,1 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Handling 1: 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.   

Kompetanse for kvalitet  
Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i fagene matematikk, 
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. Karmøy kommune har i dag 26 lærere 
på ungdomstrinnet og 26 lærere på barnetrinnet som per høsten 2020 ikke oppfyller de nye 
kravene. Som en konsekvens av de nye kompetansekravene prioriterer Karmøy disse fagene i ordningen. 
Videreutdanningen finansieres gjennom en prosentandel statlige midler, en andel kommunale midler og 
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egenandel. Denne ordningen kalles kompetanse for kvalitet. I skoleåret 2020/2021 deltar om lag 30 
lærer i Karmøy kommune på denne ordningen.   

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 (LK20), ny læreplan for skolen, som ble innført 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 2020/2021 kan 
nevnes:   

 Dybdelæring, sammenheng og tverrfaglighet ved å utvikle gode periodeplaner  

 Trygt og godt skolemiljø   

 Fagfornyelsen (LK20) – hvordan realisere denne?  

 Profesjonsfellesskap Dette krever både kompetanseheving av egne ansatte og samarbeid med 
eksterne aktører til blant annet å utvikle undervisning i tråd med Fagfornyelsen.   

Usikkerheten rundt Covid-19 situasjonen gjør at det planlegges for at deler av utviklingsarbeidet kan 
foregå digitalt.   

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.   

Satsingen innebærer to felles storsamlinger for kommunene i året og dette følges opp av mellomarbeid 
mellom samlingene, enten organisert som lærende nettverk eller digitale samlinger.  

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 gjennom å prioritere etter- og videreutdanning av disse. Denne 
satsingen opprettholdes i 2021. 

De siste årene har behovet for sosiallærer økt. Den økonomiske situasjonen har ikke gitt rom for å øke 
ressursene til sosiallærer. Ressursene til sosiallærer på ungdomstrinnet er lovregulert og alle skolene må 
følge dette, men rådmannen finner ikke rom til å øke denne ressursen utover dette. Over tid har vi 
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jobbet for å styrke sosiallærerne på ungdomstrinnet gjennom å prioritere etter- og videreutdanning av 
disse. Denne satsingen opprettholdes i 2021. På barnetrinnet bruker de fleste skolene ressurser på 
sosiallærer, selv om dette ikke er lovregulert. Skolene melder om at dette er bra for elevene. Det er 
vanskelig å finne ressurser til dette, men skolene prioriterer innenfor sine rammer.  

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 -ungdomsskole og ungdomsskole - videregående skole.   

Barnehage – skole: Denne er revidert høsten 2020. Dette arbeidet har blitt drevet av en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehage, skole og ppt.   

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. Covid 19-situasjonen har gjort at opplegget ble annerledes i 2020. 
Leiren med overnatting ble flyttet fra våren til høsten og opplegget ble gjennomført på dagtid. 
Evaluering av dette opplegget samt vurdering av Covid-19 situasjonen vil avgjøre hvordan leiren blir 
organisert i 2021  

Ungdomsskole- videregående skole: Det er også naturlig i 2021 å ha ekstra fokus på rutiner for overgang 
ungdomsskole til videregående skole da denne rutinen har vært gjeldende tre 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 avsluttes i 2020- Det blir viktig å videreføre erfaringene og kompetansen fra dette videre. I 
prosjektet er det fokus på hvordan en sikrer et godt og trygt skolemiljø. Prosjektet innebærer 
kompetanseheving, erfaringsutveksling og praktiske tiltak.   

Antall skoler i Trivselsprogrammet er blitt redusert siden oppstarten i 2018. I 2020 er det 11 skoler med. 
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. Dette er hovedgrunnen til at antall 
skoler i programmet er redusert de siste årene.  

Handling 4 – Teknologitette klasserom   
I Karmøyskolen har nå alle elevene sin egen digitale enhet. En ungdomsskole har PC, resten av skolene 
har ipad. Dette brukes aktivt i læringsarbeidet. I tillegg brukes fortsatt PC i ulik grad på ungdomsskolene, 
dette med tanke på å gi elevene grunnleggende ferdigheter innenfor Windows-basert programvare. Pc 
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blir fortsatt også brukt på enkelte eksamener. For å få god og effektiv undervisning trenger en gode 
skjermløsninger i klasserommet. Alle klasserom har nå tilfredsstillende skjermløsninger.  

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 2020/2021 5384 elever og alle elever har 
sin egen digitale enhet. Enheter til ansatte kommer i tillegg. Ungdomsskolene disponerer i tillegg PC-er 
for elevene.   

Handling 5 – Trygg i Karmøyskolen  
Karmøy kommune driver prosjektet Trygg i Karmøyskolen. I prosjektet bidrar bedriftshelsetjenesten, 
PPT, tillitsvalgt, hovedverneombud og representanter fra skolesektoren. Målet er å kvalitetssikre 
arbeidet som gjøres i forhold til elever som utfordrer, samtidig som en skal ta vare på ansatte. I dette 
arbeidet bidrar KLP med prosjektmidler. Prosjektet avsluttes juli 2021 og det blir viktig å få videreført 
dette på en god måte slik at ny og forbedret praksis på området blir en varig endring.  

Handling 6 – Motivasjon og mestring  
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 øvrige satsinger innen skole. Sektor skole er godt i gang med 
tiltakene som står beskrevet i planen. Det er viktig å gi dette arbeidet nok tid. Utvikling som måles 
gjennom undersøkelser blant elevene må følges over flere år. 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 ble rullert høsten 2020 og satsingen fortsetter. 
LK2020 vektlegger variert undervisning, mer elevaktivitet og tverrfaglighet. Dette er faktorer som vi vet 
er motivasjonsfremmende for elevene.  

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger (215) 
skolefritidstilbud (B) **) 

85 122 198 291 228 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Grunnskole (B) **) 

13 897 14 488 14 058 14 908 14 742 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per 
innbygger korrigert for elever i private skoler 
**) 

11 351 12 017 11 110 11 525 11 538 

Produktivitet      
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per 
elev i grunnskolen (B) 

1 998 1 049 978 1 140 1 017 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), 
per elev i grunnskolen (B) 

1 225 1 545 1 207 1 333 1 351 

Elever per kommunal skole (B) 243 241 288 241 228 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 
(B) 

12,3 12,4 12,6 12,1 11,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 
(B) 

13,1 12,5 13,8 13,1 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,6 15,4 15,0 14,2 14,0 
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 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 
13 

Landet Landet uten 
Oslo 

(B) 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per komm. bruker 

22 292 24 413 31 136 32 580 31 957 

Dekningsgrad      
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning (B) 

7,8 % 6,8 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 1.-4. trinn (B) 

5,4 % 4,3 % 4,9 % 5,0 % 5,2 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 5.-7. trinn (B) 

10,1 % 9,1 % 8,7 % 9,1 % 9,1 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 8.-10. trinn (B) 

8,9 % 7,8 % 9,5 % 9,8 % 9,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat 
SFO (B) 

49,7 % 48,5 % 60,8 % 60,8 % 57,7 % 

Andel timer spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt (B) 

19,1 % 16,8 % 17,4 % 17,3 % 17,5 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
lesing 8.trinn (prosent) 

70,8 % 68,4 % 75,5 % 75,5 % 75,0 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
regning 8.trinn (prosent) 

69,3 % 65,3 % 69,1 % 69,3 % 68,7 % 

Kvalitet      
Antall assistentårsverk per hundre 
lærerårsverk 

18,3 16,7       

Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen 
(prosent) 

6,8 % 4,0 %       

Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,0 3,9       

Nasjonale prøver 5. trinn: Regning 50,0 50,0       

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Kostra-tallene for 2019 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 i barneskolen en høyere 
gjennomsnittlig lærertetthet (som i tabellen vises som mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse) enn 
gjennomsnittet i K13-kommunene. 

Karmøy har lavere kostnader til SFO, og Karmøy har også en lavere andel elever som har SFO. SFO er i 
betydelig grad finansiert gjennom brukerbetaling. 

Spesialundervisning. Andelen elever som mottar spesialundervisning gikk ned fra 7,8 prosent i 2018 til 
6,8 prosent i 2019. Andelen er nå noe lavere enn K13. Det er særlig på ungdomstrinnet at andelen er 
lavere, mens andelene på barnetrinnet de siste to årene under etter har vært om lag som K13 og 
landsgjennomsnittet. Andel av undervisningstimer som går til spesialundervisning var i 2019 også noe 
lavere enn i K13 og landsgjennomsnittet. 
 
Læringsresultater og skolemiljø. Kvalitets- og utviklingsmelding for Karmøyskolen 2019/20 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. 

https://innsyn.karmoy.kommune.no/innsyn_karmoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013014769&
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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 steget gradvis. Resultatet for 20/21 var 41,58.  Det jobbes videre med å øke dette. På 
landsbasis er gjennomføringsprosenten for videregående opplæring 75 %. For de karmøyelevene som 
gikk ut fra ungdomsskolen våren 15 er gjennomføringen på 80,4 %. Dette er en svært viktig indikator da 
elevenes muligheter for å lykkes er sterkt korrelert med det å gjennomføre videregående opplæring. 
Gjennomføringsprosenten måles 5 år etter oppstart av videregående. 
 
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 gjennomføringsprosent 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 (2018/19) viser at Karmøy kommune ikke har et skolebidrag som ikke er signifikant ulikt 
landsgjennomsnittet. 

 
Kilde: 1-4 årstrinn: 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-1-4-
trinn/karmoey-kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a 
5-7 årstrinn: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-5-7-
trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2 

8-10 årstrinn:  https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-8-
10-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2 (kilde) 

Mer informasjon om resultater og kvalitet er tilgjengelig i Kvalitets- og utviklingsmelding for 
Karmøyskolen 2019/20. 

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, eller ikke signifikant 
forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 
I elevundersøkelsen for 10. trinn har Karmøy lavere score enn landsgjennomsnittet på enkelte av 
indikatorene. Særlig gjelder dette motivasjon (-0,4), faglig utfordring, elevdemokrati og medvirkning og 
trivsel (-0,2). 
 
læringskultur (-0,2) og faglig utfordring (-0,2). På andre punkter, som mestring og utdanning- og 
yrkesveiledning kommer Karmøy ut på samme nivå som landsgjennomsnittet.  

Andelen elever i 10. klasse som svarer at de har blitt mobbet av andre elever på skolen har blitt redusert 
fra 7,9 prosent i skoleåret 2017/18, til 2,8 prosent i skoleåret 2019/20.  

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?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-1-4-trinn/karmoey-kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-5-7-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-5-7-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-8-10-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-8-10-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/skolebidrag-1-4-trinn/karmoey-kommune?orgaggr=o&sammenstilling=1&fordeling=2
https://innsyn.karmoy.kommune.no/innsyn_karmoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013014769&
https://innsyn.karmoy.kommune.no/innsyn_karmoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013014769&
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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. Også tallene for andel som svarer de er blitt 
mobbet digitalt har gått ned. Tallene for 7. trinn er relativt stabile. Andelen som svarer de er blitt 
mobbet på skolen er lavere enn de nasjonale tallene. 

Flere tall finnes også i Skoleporten. 

Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Se omtale under kapittel administrasjon.  

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 

Ordningene for inntektsgradert foreldrebetaling utvides. Tidligere er det gjort endringer for 1. og 2. trinn 
og for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn. Fra skoleåret 2021/22 utvides ordningen for 
inntektsgradert foreldrebetaling også for 3. og 4. trinn. 

Endringen er foreslått i Statsbudsjettet, og finanansieres med økt rammetilskudd til kommunene. 

.  

 

Innsparing 

Bosettingsbudsjettet 

Etter flyktningkrisen for noen år siden har antall flyktninger som skal bosettes i Karmøy gått ned. 
Kommunen får egne tilskudd til disse, og disse tilskuddsinntektene faller kraftig. Det er derfor behov for 
å redusere kostnadene på dette området. Færre deltakere i introduksjonsprogrammet medfører 
reduksjon i stønader til dette. Det er i 2020 redusert med 2 årsverk knyttet til flyktningefeltet innenfor 
flyktningetjenesten, og ytterligere reduksjoner må vurderes i 2021 dersom anmodningen fra staten blir 
på 20 bosettinger, blant annet foreslås det en reduksjon på 0,5 årsverk innen helsestasjonstjeneste 
knyttet til arbeid mot flyktninger. I tillegg vil utgifter til bosetting kunne reduseres, eksempelvis husleie i 
påvente av ankomst kommunen. Det vil også i større grad bli gjennomført 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. 

Endringer per tjenesteområde: 

Tjenesteområde 2021 2022 2023 2024 

03 Skole -1 650 000 -3 486 000 -4 303 000 -4 303 000 

07 Helse -349 000 -349 000 -349 000 -349 000 

09 Sosial -4 786 000 -8 846 000 -9 570 000 -10 468 000 

Redusert integreringstilskudd 7 707 000 14 476 000 16 244 000 17 274 000 

 

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/karmoey-kommune
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Demografi skole 

De siste årene har barnetallene i Karmøy gått ned, særlig i de yngste årskullene noe som har gitt en klar 
reduksjon i antall barnehagebarn. Disse små årskullene er nå på vei inn i grunnskolen. De siste 
prognosene til SSB anslår at antall barn i alderen 6-15 år vil gå ned med 180 personer fra 2021 til 2024. 
Det er særlig elevtallet i småskolen (6-9 år) som vil gå ned, mens elevtallet på ungdomsskolene 
forventes å øke noe. Denne prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere beskrevet i kapittelet om 
befolkningsendringer. Den befolkningsprognosen er lagt til grunn både i fremskrivningene av veksten i 
de frie inntekter og for å fremskrive utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene. For å kunne finansiere 
de områdene med økte tjenestebehov er det viktig for kommunen å ta ned kostnadene til 
aldersgruppene det blir færre av. I økonomiplanen er det lagt til grunn at færre barn vil gi reduserte 
utgifter til skoleområdet i 2022-2024, da særlig fra 2023. 

Effektivisering 50 % vakant stilling stab skole 

Totalt 50 % stilling i Skolesjefens stab tas ut av budsjettet, noe som gir en innsparing på 427 000 
kroner.   

Effektivisering eiendomsforvaltning 

Karmøy kommune har sett på bruken av eksterne rådgivere og ferievikarer innenfor 
eiendomsforvaltning. Ved bruk av intern kompetanse til rette oppgaver ser vi et rom for å 
effektivisere driften tilsvarende.  

Effektivisering opplæring og kurs skole 

Situasjonen i tilknytning til pandemien Covid-19 har medført endringer i måten kurs og opplæring 
organiseres på. Denne endringen ser ut til å fortsette. Kurs og opplæring gjennomføres i større grad via 
dataløsninger som fjernopplæring. Behov for fysiske reiser/ opphold er redusert. Med bakgrunn i dette 
ser en mulighet for å redusere kostnader til opplæring/ kurs med 1,6 mill. kroner innen tjenesteområde 
skole.  

Effektivisering PPT, tjenesteområde Skole 

Gjennom naturlig avgang, og permanent kutt av vakante hjemler, legges det inn en reduksjon i 
tilknytning til fastlønn tjenesteområde skole, ansvarsområde PPT. Det legges til grunn at tiltaket ikke får 
praktisk betydning for ansattes arbeidsforhold. Tjenestetilbudet ut mot skolene må tilpasses 
ressurssituasjonen men vil fortsatt være forsvarlig og kunne ivareta tjenestens lovpålagte 
oppgaver. Innsparing på vel 1 mill. kroner i 2021. Tiltaket får helårseffekt fra år 2022, og samlet 
innsparing vil da være vel 1,6 mill. kroner per år.  

 

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Innsparing skole 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på 12,4 mill. kroner i år 2022 økende til 22,2 
mill. kroner i 2024, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden. 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 
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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 tjenesteproduksjon". 
 
Innsparingstiltakene er fordelt på skole og omsorg. Dette er to største tjenesteområdene, og også 
områder hvor Karmøy har høye kostnader i forhold til kommunens inntektsnivå. 

Det foreslås en innsparing på 6,2 mill. kroner fra 2022, økende til 11,1 mill. kroner fra 2024. Dette 
innebærer en reduksjon på 1,8 prosent sammenlignet med forslag til budsjett 2021. 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  

Nedlegging Håvik skole 

Håvik skole foreslås nedlagt med virkning fra og med skoleåret 2021/ 2022. Anslått innsparingseffekt er 
3,5 mill. kroner høsten 2021, og rundt 8,5 mill. kroner per år fra 2022. Forslaget vil behandles i en egen 
sak i forkant av budsjettbehandlingen. 

Omorganiseringssak teknisk etat kst 7/20 

Kommunestyret vedtok 10. februar 2020 sak om omorganisering Teknisk etat - kommunalsjef teknisk 
stab. Vedtaket innebærer at fagfeltene HMS og digitalisering blir styrket med en stilling hver, og 
dessuten er to juriststillinger flyttet fra eiendomsavdelingen til teknisk stab. Hensikten med 
omorganiseringen har vært å gi Teknisk etat en sterke stab/støttefunksjon, som skal gi bedre kvalitet på 
arbeidet og en mer effektiv drift. Samlet innebærer vedtaket at antall stillinger øker med 1,6. 
Størstedelen av dette dekkes inn gjennom reduserte kostnader til innkjøp av konsulenttjenster og 
kursutgifter. Tiltaket går samlet sett i null, men innebærer en økning på administrasjonskapittelet, men 
en reduksjon på skolekapittelet innenfor teknisk etats områder. 

Reduksjon kostnader skolelokaler 

Det legges inn en reduksjon på 1,44 mill. kroner i kostnader til skolelokaler. Det har tidligere blitt lagt inn 
ekstra midler på permanent basis, blant annet i tilknytning til opprustning av faste skolelokaler hvor 
arbeidet nå er ferdigstilt. Reduksjonen antas ikke å gå ut over dagens tjenestetilbud.  

Reduksjon kostnader skoleskyss 

Det legges inn en reduksjon på 1,5 mill. kroner i kostnader til skoleskyss. Det har tidligere blitt lagt inn 
ekstra midler på permanent basis, blant annet i tilknytning til opprustning av faste skolelokaler hvor 
arbeidet nå er ferdigstilt. Skolebarns rettigheter ivaretas, og reduksjonen antas ikke å gå ut over dagens 
tjenestetilbud.  

Reduksjon leie Torvastad Arena AS 

Karmøy kommunestyret har i tidligere budsjettvedtak lagt inn i budsjett midler til dekning av ekstra leie 
Torvastad Arena AS. Kommunen leier allerede Torvastad Arena på dagtid. Kommunen har de siste årene 
betalt henholdsvis kroner 200 000 redusert til fra år 2020 kroner 100 000 i leie til Torvastad Arena AS 
som har dekket mulig bruk på ettermiddagstid / tid utenom "skoletid". Imidlertid har det i perioden 
denne avtalen har vært gjeldende, vært lite behov for å leie hallen på ettermiddagstid gjennom en slik 
fast avtale. Ordningen foreslås derfor avviklet.  
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Reduksjon renhold 

Gjennom tilpasning til planlagt ny renholdsplan er 1 renholdsstilling fjernet fra og med budsjett 2021, 
knyttet til skolelokaler. Innsparing anslås til 0,6 mill. kroner. 

Reduksjon skole 

Lærernormen setter krav til pedagogbemanning på skolene. Det skal være maksimum 15 elever per 
pedagog på 1.-4. trinn og 20 elever per pedagog på 5.-10. trinn. Undervisningstimer knyttet til særskilte 
behov (spesialundervisning) kommer i tillegg til ressursene som brukes for å beregne lærernormen. Det 
betyr at jo flere lærertimer som er knyttet til spesialundervisning, jo flere lærertimer totalt sett må 
leveres på samme skole for at lærernormen skal bli ivaretatt. Lærernormen sikrer eleven et minimum av 
pedagogdekning, men begrenser samtidig rektors fleksibilitet i forhold til å styre ressursbruken. 

Kutt i Karmøyskolen må gjennomføres slik at lærernormen oppfylles og regelverket ivaretas. Dette vil 
medføre en omlegging i hvordan ressursene fordeles i forhold til dagens tildelingsmodell siden vi i dag 
ligger tett opp mot lærernormen på enkelte skoler. Ved kutt må derfor ressursene i større grad følge 
antall elever på de ulike hovedtrinnene. Rektor vil dermed miste fleksibilitet innen ressursstyringen. 

En konsekvens kan bli at opplæringen må organiseres annerledes enn i dag. Det betyr at opplæringen i 
større grad må skje utenfor den tradisjonelle trinn- og klassestrukturen, f.eks på tvers av aldersgrupper, 
eller på tvers av de ulike klassene på hovedtrinnene. Ulike klassetrinn må vurderes slått sammen, og vi 
får det vi kaller fådelte skoler.  

Økt egenbetaling SFO utover prisstigning (4 % opp utover ordinær prisstigning pr. aug. 2021) 

Ifølge «Vedtekter for skolefritidsordningen i Karmøy kommune» skal utgifter til ordningen dekkes 
gjennom egenbetaling. Utover dette foreligger det særskilte nasjonale og lokale moderasjonsordninger.  

Egenbetaling for SFO- plasser foreslås økt med 4 % utover ordinær prisstigning. Økningen gjøres 
gjeldende fra og med august 2021. Dette gjøres for å tilpasse seg prisnivået i omkringliggende 
kommuner, samtidig som en ser at kostnadene ved SFO- tilbudet i dag er høyere enn det som dekkes 
gjennom inntekter. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekte
r 

Ferdi
g  år 

Ørem
.  fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 202
5 

202
6 

2027 2028 2029 2030 

Skole              
Nye skolebygg 

2032 0 578 500 0 0 0 0 0 0 
14 00

0 
38 00

0 
126 00

0 
104 50

0 
Realfagslab Stangeland 
og Bø ungdomsskole 

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

Skole Veavågen 
2024 0 303 000 11 500 

27 00
0 

174 00
0 

89 00
0 

0 0 0 0 0 0 

Skudeneshavn skole - 
renovering 

2030 0 119 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 5 000 
113 00

0 
Skudeneshavn skole - 
universell utforming og 
oppgradering uteareal 

2022 0 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Solcellepanel på 
formålsbygg - pilot 

2021 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stangaland skole 
2022 0 380 000 

166 86
7 

34 46
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Skole  0 
1 385 90

0 
180 16

7 
62 66

5 
174 00

0 
89 00

0 
0 0 

15 20
0 

40 20
0 

131 00
0 

217 50
0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 599 178 610 572 581 159 572 543 571 726 571 726 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

75 395 72 145 67 056 58 031 42 274 34 874 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

22 816 22 437 22 943 22 943 22 943 22 943 

Overføringsutgifter 14 671 10 346 10 256 10 326 10 424 10 424 
Finansutgifter 30 210 23 390 32 844 32 844 32 844 32 844 

Sum Driftsutgifter 742 271 738 890 714 258 696 687 680 211 672 811 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -22 808 -23 741 -24 369 -24 100 -24 100 -24 100 
Refusjoner -83 072 -63 191 -63 271 -63 341 -63 439 -63 439 

Sum Driftsinntekter -120 341 -86 932 -87 640 -87 441 -87 539 -87 539 

Sum 621 930 651 958 626 618 609 246 592 672 585 272 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Grunnskole  508 776 535 628 515 986 499 407 482 927 475 527 
Voksenopplæring 14 307 13 042 11 298 10 542 10 205 10 205 
Skolefritidstilbud  5 617 5 798 4 150 3 938 3 938 3 938 
Skolelokaler  85 418 88 376 87 570 87 745 87 988 87 988 
Skoleskyss  7 811 9 114 7 614 7 614 7 614 7 614 

Sum 621 930 651 958 626 618 609 246 592 672 585 272 
 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 125 av 249 

Kultur 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 53 123 53 123 53 123 53 123 

Sum Kostra-korrigeringer 13 13 13 13 
Sum Lønns- og prisvekst 227 227 227 227 
Sum Avskrivninger 1 053 1 053 1 053 1 053 
Sum Pensjonsendringer -944 -944 -944 -944 
Sum Helårseffekter av vedtak  -5 -5 -5 -5 

Andre tekniske justeringer     
Tilskudd til frivilligsentraler overføres til staten -859 -859 -859 -859 
Sum Andre tekniske justeringer -859 -859 -859 -859 

Tekniske justeringer -516 -516 -516 -516 

Konsekvensjustert ramme 52 607 52 607 52 607 52 607 

Nye tiltak     
Frivilligsentraler 432 432 432 432 
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med 
ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

84 84 84 84 

Sum Nye tiltak 516 516 516 516 
Innsparing     
Effektivisering Allment kulturarbeid -50 -50 -50 -50 
Effektivisering Karmøy folkebibliotek -67 -67 -67 -67 
Effektiviseringstiltak energi -20 -20 -20 -20 
Kutt 1 pedagog kulturskolen -210 -612 -612 -612 
Kutt tilskudd Vikingfestivalen -200 -200 -200 -200 
Lavere anslag personalforsikringer -11 -11 -11 -11 
Sum Innsparing -558 -960 -960 -960 

Nye tiltak -42 -444 -444 -444 

Ramme 2021-2024 52 565 52 163 52 163 52 163 

 

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, Munor 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. Mange frivillige 
organisasjoner kjenner nå til ordningen og informerer også sine medlemmer om denne mulighet. I 2019 
var det en økning i antall personer for fikk dekket medlemskontingenter/lisenser. Koronakrisen har 
medført færre henvendelser i først halvdel av 2020, men en større pågang ved oppstart på høsten. 

Kommunestyret behandlet i juni prinsippvedtak om nytt kulturhus. Kommunestyret ser at det er behov 
og ønskelig med et moderne kulturhus med flere funksjoner og at det skal arbeides videre med 
prosjektet. Det er bedt om en sak innen sommeren 2021, hvor aktuelle tomter presenteres. Tomtene 
skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet tilkomst, parkering, 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 126 av 249 

eierforhold mv. Det skal være fokus på investerings og driftskostnader. 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. 

Sektor kultur har i henhold til kulturplanen utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Formålet med 
strategien er å gi 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. 

Koronasituasjonen har også ført til andre rutiner og måter man har kommunikasjon og digital formidling 
av kultur. Sektoren fikk mange gode tilbakemeldinger og gjorde god erfaringen på dette området som 
man ønsker å ta med videre.  Det er forslag om omdisponering av interne midler for å videreføre disse 
endringene (se nye tiltak). Tiltakene gjelder hovedsakelig digital kulturformidling på ulike digitale kanaler 
og videreutvikle tiltakene i sektorens kommunikasjonsstrategi. 

Kulturhusene og bibliotekene legger til rette for gode og trygge møteplasser og sikre barn og ungdom 
plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende og andre generasjoner. Både kulturhusene 
og biblioteket 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. I 2020 har det vært 
utfordrende med å opprettholde nivået fra 2019 pga. koronasituasjonen. Det er fremdeles usikkerhet på 
dette området og det vil nok være begrensinger også i 2021. Dette medfører at noen 
konserter/arrangement ikke blir avholdt, mens andre blir arrangert med begrensinger av publikum. 

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. 

Kinostyret har fremmet forslag om å doble tilskuddet til Karmøy kommunale kino AS fra kr 750 000 til kr 
1 500 000 i 2021. Begrunnelsen for denne økningen er uoversiktlige tider, grunnet covid-19 pandemien. 
Filmer trekkes fra markedet og utsettes på ubestemt tid. Det er også noen utfordringer knyttet til maks 
antall besøkende på kulturarrangementer, men disse restriksjonene kan endre seg i forhold til 
utviklingen av pandemien. Fra 12 oktober iverksettes lettelser og det blir da lov med ett ledig sete 
mellom fastmonterte seter, mot 2 ledige seter tidligere, noe som bidrar til å øke antall besøkende per 
forestilling. Rådmannen mener dette må vurderes  innenfor handlingsrommet for koronatiltak i 2020, og 
legger ikke inn økt tilskudd i budsjettet for 2021. 

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. I vedtatt planstrategi vil plan for kultur revideres i 2022-2023. 

Bibliotekplan. Innen bibliotekfeltet er det stadig endringer og ny bibliotekplan er til politisk behandling 
høsten 2020. I bibliotekplan som ble vedtatt i 2014 er tiltakene i handlingsprogrammet gjennomført og 
implementert. 
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Arbeidet med ny museumsplan starter i løpet av høsten 2020, og vil komme til politisk behandling i 
2021. Gjeldende museumsplan er såpass gammel at den er mindre relevant på grunn av endringene 
innen museumsområdet. 

Arbeidet med plan for kulturskolen er påbegynt, målet er at planen skal ferdigstilles innen 2020 eller 
senest våren 2021. 

Kommunen har vedtatt retningslinjer for kunst i det offentlige rom og det er etablert eget kunstutvalg. 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

      

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Barn og unge med 
en dyp interesse 
innen kunst og 
kultur skal ha 
gode muligheter 
for videreutvikling 

Barn 6-15 i kulturskolen 15,4 % 15,5 % 16,0 % 16,5 % 

 Forutsigbare 
rammevilkår for 
et mangfold av 
frivillige 
organisasjoner 

Antall frivillige organisasjoner som 
tildeles tilskudd 

213 200 210 215 

 Møteplass for 
inkludering, 
mangfold og 
kreativitet 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 
(antall) 

3,5 3,0 3,6 4,0 

  Totalt antall besøkende på 
folkebibliotek 

146 626 100 000 150 000 155 000 

  Ung.skole elevers deltakelse i 
frivillige organisasjoner 

65  66 67 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

      

       
       
       

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Alle skal ha god 
informasjon om 
kulturaktiviteter 

Plassering Norsk kulturindeks 238 200 200 180 

 
 

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. 
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Nytt kulturhus  
Det er arbeides videre med planene om etablering av et nytt kulturhus med flere funksjoner. I henhold 
til den politiske saken som ble behandlet i juni 2020 skal kulturhuset inneholde bibliotek, kino, 
kulturskole og en moderne kulturformidlingsarena. Det er bedt om en sak innen sommeren 2021, hvor 
aktuelle tomter presenteres hvor det skal være fokus på investerings- og driftskostnader.  

Aktivitetskort  
Gjennom ordningen med Aktivitetskort bidrar kommunen til økt deltakelse på kultur og fritidstilbud for 
barn og unge i lavinntektsfamilier. Ordningen 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. 

Arrangement  
Kulturhusene og folkebiblioteket har de siste årene økt antall arrangement. Dette gir nå resultater med 
flere besøkende på de enkelte arrangementene og at det er blitt et større mangfold av arrangement. 
Kulturhusene skal fortsette med å ha fokus på arrangement og publikumsutvikling.  

Koronasituasjonen setter noen begrensninger, men det er viktig å ha noen tilbud med færre 
besøkende heller enn å ikke gi et tilbud.  

Museer  
Museene er en viktig arena for formidling av vår kulturarv. Hvordan koronasituasjonen blir til neste år er 
usikkert og vil antageligvis påvirke antall cruiseturister som kommer til vår region. Det vil merkes også 
på enkelte av museene. I 2020 var det en stor øking av norske besøkende og det blir spennende om 
denne økingen fortsetter. En normalsesong er blitt lengre mens det i 2020 ble mye kortere da det 
norske markedet størst i juli. Det er viktig å kunne videreutvikle tilbudene ved museene for å nå de nye 
målgruppene. Materiell og skal formidles på flere språk og man vil benytte ulike digitale medier. Ny 
museumsplan kommer i 2021.  

Digitalisering  
Sektor kultur er godt i gang med digitalisering på flere områder. Det største enkeltløftet har vært 
innføringen av utlånsautomater og meråpne bibliotek. Det er egne digitale søknadsskjemaer for frivillige 
organisasjoner og det er satt ut digitale informasjonsskjermer ved kulturhus, idrettshaller og bibliotek. 
Den nye infrastrukturen med infoskjermer gjør det enklere å nå flere brukere og en helhetlig profilering 
av kulturtilbudene. 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. Koronasituasjonen har gjort at man har hatt fokus på digital kulturformidling. Disse 
tiltakene vil videreutvikles som en positiv effekt av pandemien.    

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 
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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 og det er etablert eget kunstutvalg. 
Det vil i 2021 arbeides videre med registrering og formidling av kunst i det offentlige rom.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner 

1 725 1 783 2 406 2 627 2 549 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per 
innbygger (B) 

300 275 283 309 305 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg 
per innbygger (B) **) 

160 165 287 266 283 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) 

2 460 2 583 2 098 2 506 2 680 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per bruker (B) 

18 464 19 382 21 693 20 745 21 361 

Dekningsgrad      
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til 
komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 
6-15 år 

2,4 % 2,1 % 3,2 % 3,1 % 3,2 % 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  
kommunens musikk- og kulturskole, av antall 
barn i al (B) 

15,1 % 15,8 % 11,0 % 13,3 % 13,7 % 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (B) 3,4 3,5 4,8 4,9 5,0 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger (B) 

3,2 3,4 2,7 2,8 2,9 

Årsverk, antall innbyggere per årsverk i 
folkebibliotek 

3 243 3 245 3 174 3 003 2 970 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 lavere utgifter til kultursektoren enn gjennomsnittet i 
sammenlignbare kommuner (K13). Innenfor kulturområdet hadde Karmøy høyere utgifter til 
kulturskolen, kino, og gjennomsnittlige utgifter til bibliotek - men vesentlig lavere til andre deler av 
kulturbudsjettet. På idrettsområdet er utgiftene til idrett om lag K13, men Karmøy har lavere utgifter til 
kommunale idrettsanlegg.  

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 2019 en klart høyere dekningsgrad. I Karmøy var 15,8 prosent av alle barn 
i alderen 6-15 år elever i kulturskolen, mens tilsvarende andel i K13 var 11 prosent. På landsbasis er 
andelen 13,7 prosent. Det var imidlertid fortsatt barn på venteliste, 2,1 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. 
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Andre tekniske justeringer 

 

Tilskudd til frivilligsentraler overføres til staten 

I forslag til statsbudsjett for 2021 er det gjort endring i finansiering av frivilligsentraler: 
  

"Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba 
Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et 
øremerket tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra 
rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet.  

Forslaget innebærer at Karmøy kommune får redusert rammetilskudd, mot at staten overtar deler av 
tilskuddet til frivilligsentralene. Midlene gjøres om til en øremerket ordning. Rådmannen tar ut midler 
tilsvarer det kommunen blir trukket i rammetilskuddet. De øremerkede midlene vil bli overført til 
kommunene for videre utbetaling til frivilligsentralene, og skal sikre forutsigbarhet for de eksisterende 
frivilligsentralene. "Kommunal" del av tilskuddet foreslås videreført. 

Tilskuddsordningen skal gjennomgås frem mot statsbudsjettet for 2022. 

Nye tiltak 

Frivilligsentraler 

I 2019 ble Nord-Karmøy frivilligsentral etablert i kommunen. Dette utløste ekstra rammetilskudd, og 
dette er fulgt opp i budsjettet. Ved en feiltakelse ble det i 2020 kun lagt inn økt tilskudd tilsvarende det 
økte rammetilskuddet, og ikke tilhørende kommunal egenandel. Dette ble rettet opp i en 
budsjettregulering i 2020-budsjettet, og legges inn som en økning i budsjettforslaget for 2021. 

Tiltaket må ses i sammenheng med en endring i Statsbudsjettet hvor deler av tilskuddet overtas av 
staten. Kommunal del av tilskuddet videreføres. 

Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

Det foreslås omdisponering av midler innen sektor kultur til opprettelse av ny stilling i 50 % prosent med 
ansvar for digital kommunikasjon og - kulturformidling. Sektor kultur har egen kommunikasjonsstrategi 
og sektoren har sin kommunikasjon og markedsføring på ulike digitale plattformer og 
informasjonsskjermer. Sektoren har testet ut og profesjonalisert dette arbeidet og ser god effekt med å 
nå mer målrettet og bredere publikum enn tidligere. Under koronapandemien måtte det tenkes nytt og 
man har hatt fokus på økt digital formidling av prosjekter og arrangement. Dette er godt mottatt av 
innbyggerne. Disse tiltakene var mulig da sektoren omdisponerte sine personalressurser på grunn av 
lavere aktivitet ved kulturhusene som var stengt som følge av koronautbruddet. Kulturhusene starter nå 
opp sin aktivitet og det blir dermed vanskelig å kunne videreføre de digitale tiltakene og 
kommunikasjonen på samme nivå. Det er ønskelig å fortsette dette arbeidet og en ser behovet for 
omprioritering av midler internt i sektoren for å klare dette. Ved etablering av denne stillingen vil man 
selv kunne produsere disse tjenestene, som kombinert med fleksibilitet gir en økning i digital 
kulturformidling og en mer målrettet kommunikasjon.  
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Innsparing 

Effektivisering Allment kulturarbeid 

Det foreslås et kutt på kr 50 000 som har gått til andre kommuner og kommunale institusjoner. Nye 
Bølger som er et interkommunalt prosjekt har blitt dekket av denne posten, men vil kunne dekkes av 
andre innen sektoren. 

Effektivisering Karmøy folkebibliotek 

Det er foretatt endringer av turnusen ved biblioteket. På grunn av meråpne biblioteker kan dette gjøres 
uten at endringene får noen konsekvenser for publikum. Tiltaket frigjør samlet 67 000 kroner i 
ulempetillegg.  

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Kutt 1 pedagog kulturskolen 

Tilbudet ved kulturskolen reduseres gjennom reduksjon av ett årsverk pedagog med virkning fra 
skoleåret 2021/ 2022. Hvilket område som reduseres vil bli vurdert ut fra søkertall og 
etterspørsel. Effekt 2021 er (5/12) med helårseffekt fra og med 2022. Tiltaket gir en netto innsparing 
på 210 000 kroner i 2021 og 612 000 kroner for 2022.   

Kutt tilskudd Vikingfestivalen 

Opplev Avaldsnes AS har ansvaret for å Vikingfestivalen på Avaldsnes. I henhold til egen tjenesteavtale 
gis det i dag et tilskudd på kr 570 000 til festivalen. Det foreslås å redusere tilskuddet med kr 200 000. 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kultur              
Historiske Avaldsnes - ny 
utstilling 

2024 0 15 000 0 0 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 

Nytt kulturhus 2022 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Kultur  0 15 500 0 500 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 
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Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 40 286 40 405 39 503 39 088 39 088 39 088 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

11 416 10 234 10 055 10 055 10 055 10 055 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

734 805 775 775 775 775 

Overføringsutgifter 7 104 7 788 7 329 7 329 7 329 7 329 
Finansutgifter 2 347 1 160 2 213 2 213 2 213 2 213 

Sum Driftsutgifter 61 888 60 392 59 875 59 460 59 460 59 460 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 599 -5 179 -5 216 -5 203 -5 203 -5 203 
Refusjoner -2 851 -2 090 -2 094 -2 094 -2 094 -2 094 

Sum Driftsinntekter -9 481 -7 269 -7 310 -7 297 -7 297 -7 297 

Sum 52 407 53 123 52 565 52 163 52 163 52 163 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Aktivitetstilbud barn og unge  2 663 2 844 2 904 2 904 2 904 2 904 
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Bibliotek 11 594 11 918 11 859 11 859 11 859 11 859 
Kino  700 750 771 771 771 771 
Muséer 2 431 2 613 2 583 2 583 2 583 2 583 
Kunstformidling  2 282 2 508 2 478 2 478 2 478 2 478 
Musikk- og kulturskoler  14 812 14 910 14 266 13 864 13 864 13 864 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres 
kulturbygg 

10 970 10 240 10 106 10 106 10 106 10 106 

Kommunale kulturbygg  6 956 7 340 7 598 7 598 7 598 7 598 

Sum 52 407 53 123 52 565 52 163 52 163 52 163 
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Idrett 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 20 753 20 753 20 753 20 753 

Sum Kostra-korrigeringer -544 -544 -544 -544 
Sum Lønns- og prisvekst 624 624 624 624 
Sum Avskrivninger 5 403 5 403 5 403 5 403 
Sum Pensjonsendringer -335 -335 -335 -335 
Sum Helårseffekter av vedtak  -5 -5 -5 -5 

Tidsavgrenset bevilgning     
Hestesportsenter ref. kst. 108/17 -750 -750 -750 -750 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -750 -750 -750 -750 

Tekniske justeringer 4 393 4 393 4 393 4 393 

Konsekvensjustert ramme 25 146 25 146 25 146 25 146 

Nye tiltak     
Kjøp av biler og maskiner 0 0 -132 -132 
Stangeland skole 0 105 250 250 
Tilskudd klubbhus Åkra IL 0 4 000 0 0 
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller 50 100 100 100 
Sum Nye tiltak 50 4 205 218 218 

Innsparing     
Effektivisering av drift - digitalisering av 
forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

-193 -193 -193 -193 

Effektivisering eiendomsforvaltning -40 -40 -40 -40 
Effektiviseringstiltak energi -170 -170 -170 -170 
Kutt Idrett -100 -100 -100 -100 
Lavere anslag personalforsikringer -5 -5 -5 -5 
Sum Innsparing -508 -508 -508 -508 

Nye tiltak -458 3 697 -290 -290 

Ramme 2021-2024 24 688 28 843 24 856 24 856 

 

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. Den nye 
doble idrettshallen med to aktivitetsflater på Åkra ble tatt i bruk vinteren 2020. Dette avlaster noe av 
trøkket. Det er under planlegging/bygging og vedtatt i gjeldende økonomiplan fleridrettshaller i 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. 

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. 
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Det har vært en stor økning i bruk av de ulike turområdene i kommunen. Koronapandemien kan være en 
av årsakene til denne økningen. Da mange av kultur og fritidstilbudene måtte holde stengt har man 
istedenfor gått på tur. Håpet er at trenden med økt bruk av turområder fortsetter. 

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 
2020, mens handlingsprogrammet rulleres årlig. 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Flere aktive 
medlemmer i 
idrettslagene 

Deltakelse i frivillige idrettslag 9 384 9 400 10 000 10 500 

 Nærmiljøanlegg i 
tilknytning til bo- 
og turområder, 
idrettsanlegg og 
skoler 

Antall nye nærmiljøanlegg i året  3 3 3 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Økt 
hverdagsaktivitet 

Antall passerende i turløyper med 
digital teller 

98 438 140 000 145 000 150 000 

  Besøkende offentlig bading i 
Karmøyhallen 

43 731 15 000 40 000 44 000 

 Økt kjennskap til 
og bruk av 
turmålene i 
kommunen 

Antall "Tell tur" deltakere 1 800 2 300 2 500 2 700 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Tilskuddsordninger  
For å bidra til at det er flere aktive medlemmer i idrettslag videreføres dagens tilskuddsordninger. I den 
nye kommunedelplanen er det nå blant annet gitt åpning for at flere idrettslag kan søke om tilskudd til 
daglig leder.  

Nye idrettshaller 
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. Det er under bygging ny idrettshall i Kopervik og 
planlegging av en ny hall på Vormedal.  

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.  
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Nyskapende nærmiljøanlegg 
For å få flere barn og unge aktive benytter kommunen muligheten for å søke om midler til utvikling av 
nyskapende nærmiljøanlegg i forbindelse med uteområder ved skoler.  Kommunen har fått egne midler 
til dette for uteområdet ved Stangaland barneskole. I kommende plan for idrett og fysisk aktivitet vil det 
også bli sett nærmere på hvilken rolle kommunen skal ta for utvikling og etablering av områder til ikke 
organisert aktivitet/grupper. 

Profilering  
Sektor kultur har lagt ny infrastruktur på informasjonsskjermene ved kulturinstitusjonene og vil kunne gi 
mer og bedre informasjon om de ulike kultur og fritidstilbudene i kommunen. 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) 
**) 

224 250 248 255 265 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg 
per innbygger (B) **) 

304 291 594 630 592 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

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 2019 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. 

Tidsavgrenset bevilgning 

 

Hestesportsenter ref. kst. 108/17 

I 2020 ble det gitt et engangstilskudd på 750 000 kroner til nytt interkommunalt hestesportsenter i 
Tysvær. Dette bortfaller fra 2021. 

Nye tiltak 

 

Tilskudd klubbhus Åkra IL 

I tilknytning til ny kommunalt idrettshall på Åkra har  Åkra idrettspark as bygget 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. 
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Innsparing 

Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

Karmøy kommune tar i bruk et nytt digitalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer og 
samferdselsanlegg. Kommunikasjonsveger blir kortere og systemet vil bidra til bedre muligheter for 
prioritering og samkjøring av oppdrag. Det forventes en effektiviseringsgevinst av dette, og 
totalt reduseres driftsbudsjettene med 568 000 kroner. Innsparingen er fordelt på tre tjenesteområder:  

 
  05 Idrett: -193 000 kroner  
  12 Nærmiljø: -244 000 kroner  
  15 Samferdsel: -131 000 kroner  

Effektivisering eiendomsforvaltning 

Karmøy kommune har sett på bruken av eksterne rådgivere og ferievikarer innenfor 
eiendomsforvaltning. Ved bruk av intern kompetanse til rette oppgaver ser vi et rom for å 
effektivisere driften tilsvarende.  

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Kutt Idrett 

Det foreslås samlet kutt på kr 100 000. Tilbud om offentlig bading i Skudeneshavn fikk kr 50 000 i 
tilskudd, men dette tilbudet er lagt ned. I budsjettet er det også satt av kr 355 000 til nye tiltak til 
uteanlegg ved skoler. Denne kan reduseres med kr 50 000. Konsekvensen er at det blir noe mindre 
midler til utendørsanlegg ved skolene.  

Lavere anslag personalforsikringer 
Se omtale under kapittel administrasjon.  

 

Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Idrett              
Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ny idrettshall Vormedal 

2022 
-

10 000 
59 500 53 464 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nye skolebygg 
2032 

-
10 000 

47 500 0 0 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 20 500 

Stangaland skole 
2022 

-
10 000 

36 000 16 133 6 380 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Idrett  
-

30 000 
143 000 69 597 18 380 0 0 0 0 3 000 9 000 25 000 20 500 
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Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 9 323 9 677 9 902 9 902 9 902 9 902 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

5 083 5 526 4 569 4 619 4 487 4 487 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

3 579 3 763 3 814 3 919 4 064 4 064 

Overføringsutgifter 12 793 7 310 6 488 10 501 6 468 6 468 
Finansutgifter 3 630 799 6 202 6 202 6 202 6 202 

Sum Driftsutgifter 34 408 27 075 30 975 35 143 31 123 31 123 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -2 773 -4 547 -4 671 -4 671 -4 671 -4 671 
Refusjoner -1 927 -1 775 -1 616 -1 629 -1 596 -1 596 

Sum Driftsinntekter -10 802 -6 322 -6 287 -6 300 -6 267 -6 267 

Sum 23 606 20 753 24 688 28 843 24 856 24 856 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg  11 349 10 565 10 326 14 326 10 326 10 326 
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  12 258 10 188 14 362 14 517 14 530 14 530 

Sum 23 606 20 753 24 688 28 843 24 856 24 856 
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Livssyn 
 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 28 419 28 419 28 419 28 419 

Sum Lønns- og prisvekst 731 731 731 731 
Sum Pensjonsendringer -39 -39 -39 -39 

Andre tekniske justeringer     
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn overføres 
til staten 

-2 348 -2 348 -2 348 -2 348 

Sum Andre tekniske justeringer -2 348 -2 348 -2 348 -2 348 

Tekniske justeringer -1 656 -1 656 -1 656 -1 656 

Konsekvensjustert ramme 26 763 26 763 26 763 26 763 

Innsparing     
Kutt tilskudd Karmøy kirkelig fellesråd -350 -450 -550 -550 
Sum Innsparing -350 -450 -550 -550 

Nye tiltak -350 -450 -550 -550 

Ramme 2021-2024 26 413 26 313 26 213 26 213 

 

Sammendrag budsjett 
 
Budsjettet for 2020 til livssyn videreføres i tråd med tidligere vedtak, herunder innsparingskrav i forrige 
vedtatte økonomiplan 2020-2023. 

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. Dette videreføres med 2 mill. kroner i 
tilskudd til rehabilitering av kirkebygg i 2021, i tråd med tidligere vedtak. Dette, og andre tiltak fra 
fellesrådets side, har medført en positiv utvikling. Fellesrådet skriver i sitt budsjettforslag at ved 
utgangen av 2020 vil 75 prosent av vedlikeholdsetterslepet som ble beskrevet i 2017-rapporten være 
utbedret, og det er gjort tiltak på alle kirkebyggene i kommunen bortsett fra Kopervik kirke, som stod 
ferdig i 2017. Fellesrådet peker likevel på at det fortsatt er et betydelig etterslep. Fellesrådet anmoder i 
sitt budsjettforslag om økte bevilgninger for å kunne redusere vedlikeholdsetterslepet ytterligere. 
Rådmannen har ikke funnet rom for dette i budsjettforslaget. Det vises også til omtale av 
vedlikeholdsetterslepet i kommunen under tjenesteområde 1 Administrasjon. 

På bakgrunn av forslag for fellesrådet, foreslås det at kommunestyret vedtar en økning i festeavgiften 
for graver til kroner 210 per år per grav fra 2021. Det gjøres en presisering i vedtaket om at avgiften 
også omfatter navnet minnelund. 

Det vises for øvrig til Karmøy kirkelig fellesråds forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023. Dette 
ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. 

Karmøy kirkelig fellesråd har utarbeidet en oppdatert langsiktig strategi for gravplasser i Karmøy, som 
har betydning for investeringene til gravplasser fremover. Se omtale av dette under det aktuelle 
investeringsprosjektet. 
 
Fra 2021 overtar staten ansvaret for det som i dag er den kommunale delen av tilskudd til tros- og 
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livssynssamfunn utenom Den norske kirke. For Karmøy betyr det at budsjettert tilskudd utgår. Dette 
utgjør 2 323 000 kroner. På den annen side har kommunen fått et trekk i rammetilskuddet fra staten på 
3 584 000 kroner. Karmøy kommune taper dermed knappe 1,3 mill. kroner på denne omleggingen. 
Dette skyldes at kommunene er trukket et likt beløp per innbygger. Karmøy kommune har en lavere 
andel innbyggere i tros- og livssynssamfunn og har dermed hatt lavere kostnad til andre livssynssamfunn 
enn gjennomsnittet.  

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Kirkelig fellesråd har vedtatt en ny langsiktig strategi for gravplasser i Karmøy. Denne ligger til grunn for 
rådmannens forslag til investeringsplan, men med et års forskyvning på enkelte prosjekter. I strategien 
er det blant annet foreslått at ny fremtidig gravplass for Åkrehamn, Veavågen og Kopervik samles i en ny 
større lokalitet, for eksempel på Sevland. Se nærmere omtale av forslaget under investeringstiltaket for 
gravplasser. 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger (390) den 
norske kirke (B) **) 

482 497 464 515 559 

Netto driftsutgifter per innbygger (392) andre 
religiøse formål (B) **) 

58 62 77 76 70 

Netto driftsutgifter per innbygger (393) 
gravplasser og krematori er (B) **) 

100 106 66 88 85 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. 
innbygger i kroner (B) **) 

582 603 530 603 644 

Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige 
fellesråd pr. 1000 innbygger 

0,95 1,07 0,77 0,81 0,88 

Dekningsgrad      
Døpte i prosent av antall fødte (B) 74,7 % 73,6 % 52,1 % 51,4 % 56,8 % 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B) 70,1 % 68,5 % 51,7 % 54,9 % 58,2 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av antall 
innbyggere (B) 

78,7 % 78,0 % 68,3 % 68,6 % 71,7 % 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor 
Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 

9,4 % 9,8 % 13,2 % 12,6 % 11,2 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Antall sokn i kommunen 8 8 304 1 186 1 148 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy har noe høyere kostnader til Den norske kirke og gravplasser enn sammenlignbare 
kommuner (K13). Per 2019 var kostnadene om lag 14 prosent høyere enn gjennomsnittet i K13, men likt 
landsgjennomsnittet. Kostnader til gravplasser ligger høyere enn K13. Tilskudd til Den norske kirke (Dnk) 
er også litt høyere enn gjennomsnittet. Tilskudd til andre livssynssamfunn er lavere. Disse vil utgå fra 
2021, da tilskuddsordningen til andre livsynssamfunn overtas av staten. 
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Medlemstall og oppslutning. Dette har sammenheng også med medlemstall. I Karmøy utgjorde 
medlemmer og tilhørige i Dnk 78,0 prosent av innbyggerne i 2019, mot 68,6 prosent på landsbasis. Både 
nasjonalt og lokalt er medlemstallet svakt fallende. Fra 2016 til 2019 gikk andelen ned med 1,6 
prosentpoeng i Karmøy, mot 2,7 prosent nedgang nasjonalt. 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn er samtidig noe lavere med 9,8 prosent av innbyggerne i Karmøy, 
mot 12,6 prosent av innbyggerne nasjonalt. Her er tallene økende både nasjonalt og lokalt. 

Andelen som er medlemmer eller tilhørige av Dnk eller medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn i 
Karmøy er samlet sett svakt fallende, fra 88,7 prosent i 2016 til 87,8 prosent i 2019, og med en økende 
andel av disse utenfor Dnk. 

Karmøy har en vesentlig høyere andel døpte og konfirmerte enn landsgjennomsnittet. Fellesrådet viser 
også at Karmøy har høy aktivitet på flere andre områder, blant annet utdeling av 4-årsbøker og 
deltakelse på arrangementet «Lys Våken» hvor Karmøy ligger høyt over K13. 

Antall sokn, gravplasser og kirkebygg er en kostnadsdriver som kan forklare at Karmøy har høyere 
kostnader enn gjennomsnittet i K13. Karmøy har 8 sokn. Det utgjør 5273 innbyggerne per sokn per 
2019. På landsbasis var det 4526 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 7063 
innbyggere per sokn i K13-kommunene. 

  Karmøy K13 Landet 

Innbyggere per sokn 5273 7063 4526 

Medlemmer og tilhørige per sokn 4114 4824 3103 

 

Andre tekniske justeringer 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn overføres til staten 

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov som gjelder fra 1. januar 2021. Loven innebærer blant annet 
at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tros- og livssynssamfunn. Som en konsekvens av 
dette tas tilskuddsposten til andre livssynssamfunn bort (2 348 000 kroner), samtidig som kommunene 
får et trekk i rammetilskuddet. Trekket utgjør kr 3 584 000 for Karmøy. Grunnen til at Karmøy kommune 
taper på omleggingen er at kommunen har relativt få medlemmer i livssynssamfunn utenfor Den norske 
kirke sammenlignet med landsgjennomsnittet, mens kommunene trekkes et likt beløp per innbygger. 

Innsparing 

 

Kutt tilskudd Karmøy kirkelig fellesråd 

Det foreslås en reduksjon på 0,35 mill. kroner i 2021, økende til 0,55 mill. kroner fra 2023. I dette ligger 
det et en reduksjon i tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd på 0,39 mill. kroner (økende til 0,59 mill. 
kroner), hvorav 0,04 mill. kroner omdisponeres til å dekke refusjon av kremasjonsavgifter. Det er lagt til 
grunn en pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent fra 2020 til 2021, i tråd med anslag i statsbudsjettet. 

Reduksjonen er begrunnet i følgende: 
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 Kommunestyret vedtok i økonomiplan 20202023 å redusere tilskuddet med 200 000 kroner i 
2021 og økende til 400 000 kroner i 2023. Dette ligger fast. Reduksjonen legges på tilskudd til 
kirkegårdsformål, etter dialog med fellesrådet. 
  

 Karmøy kirkelig fellesråd fikk i 2020 kompensert for pris og lønnsvekst tilsvarende 3,2 prosent. 
Pris- og lønnsveksten i kommunal sektor anslås nå i 2020 til å bli 1,6 prosent. Dette øker isolert 
sett fellesrådets økonomiske handlingsrom med rundt 0,4 mill. kroner. Av hensyn til den 
økonomiske situasjonen foreslås det at om lag halvparten av denne effekten inndras, og det 
gjøres derfor en reduksjon i tilskudd til kirken på 190 000 kroner. 
  

 Av disse brukes 40 000 kroner til å øke anslått kostnad til å dekke refusjon av 
kremasjonsavgifter. Vedtatt praksis i Karmøy er at Karmøy kirkelig fellesråd betaler 
kremasjonsavgiften, og får dette refundert av Karmøy kommune.  

Det budsjetteres etter dette med følgende tilskudd til kirken i 2021: 
  Tilskudd til kirkeformål: 21 233 000 kroner 
  Tilskudd til kirkegårdsformål: 4 451 000 kroner 
  Refusjon av utgifter til kremasjonsavgifter: 202 000 kroner 

 

Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Livssyn              
Kirkebygg - rehabilitering 
(årsbevilgning 

Årsbevilgning   2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kirkegård/gravplass - 
2022-2029 (planprosjekt) 

2029 0 51 200 0 1 000 0 11 000 1 000 12 200 1 000 2 000 23 000 0 

Sum Livssyn  0 51 200 2 000 1 000 0 11 000 1 000 12 200 1 000 2 000 23 000 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 561 231 173 173 173 173 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

653 354 354 354 354 354 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

143 158 202 202 202 202 

Overføringsutgifter 26 734 27 681 25 689 25 589 25 489 25 489 

Sum Driftsutgifter 28 092 28 424 26 418 26 318 26 218 26 218 

Driftsinntekter       
Refusjoner -22 -5 -5 -5 -5 -5 

Sum Driftsinntekter -40 -5 -5 -5 -5 -5 

Sum 28 051 28 419 26 413 26 313 26 213 26 213 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Den norske kirke  20 965 21 410 21 760 21 760 21 760 21 760 
Andre religiøse formål  2 609 2 286 0 0 0 0 
Gravplasser og krematorier  4 478 4 723 4 653 4 553 4 453 4 453 

Sum 28 051 28 419 26 413 26 313 26 213 26 213 
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Helse 

 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 112 341 112 341 112 341 112 341 

Sum Lønns- og prisvekst 1 402 1 402 1 402 1 402 
Sum Avskrivninger -238 -238 -238 -238 
Sum Pensjonsendringer -1 630 -1 630 -1 630 -1 630 

Andre tekniske justeringer     
Finansiering fastleger 2 839 2 839 2 839 2 839 
Sum Andre tekniske justeringer 2 839 2 839 2 839 2 839 

Tekniske justeringer 2 373 2 373 2 373 2 373 

Konsekvensjustert ramme 114 714 114 714 114 714 114 714 

Nye tiltak     
Demografi helse 0 200 700 1 300 
Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 121 242 362 693 
Reduksjon anslag inntekter på fysioterapi i 
hjemmet 

241 241 241 241 

Reduksjon forventning egenandel og 
brukerbetalinger legevakt 

603 603 603 603 

Rekruttering av LIS-1 361 361 361 361 
Satsing barn og unges psykiske helse 750 750 750 750 
Økning husleie helsestasjon Norheim 400 400 400 400 
Økt legedekning legevakt Haugesund 300 300 300 300 
Sum Nye tiltak 2 776 3 097 3 717 4 648 

Innsparing     
Bosettingsbudsjettet -349 -349 -349 -349 
Hukommelsesteam -151 -151 -151 -151 
Lavere anslag personalforsikringer -15 -15 -15 -15 
Reduksjon av merkantile funksjoner ved 
helsestasjon 

-158 -158 -158 -158 

Redusert driftstilskudd fysioterapeuter -90 -90 -90 -90 
Sum Innsparing -763 -763 -763 -763 

Nye tiltak 2 013 2 334 2 954 3 885 

Ramme 2021-2024 116 727 117 048 117 668 118 599 

 

Sammendrag budsjett 
 
Det er store samfunnsendringer som preger utviklingen innen helsetjenesten. Demografiutviklingen 
viser økt andel eldre over 80 år, samt færre barnefødsler og færre barn og unge. Innbyggerne lever 
lengre, får behandlet flere sykdommer, samtidig som det er kortere liggetider på sykehus. Det skjer en 
gradvis oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten der både behandling av lette til moderate 
lidelser, samt oppfølging av alvorlige sykdommer overføres kommunen. Dette gir press på 
primærhelsetjenesten, både når det gjelder helsestasjon- og skolehelsetjenesten, fysio- og 
ergoterapitjenesten, legevakt og legetjenesten. Samtidig oppleves det en økt bevissthet og ønske blant 
innbyggerne for å få hjelp til livsstilsendring og tidlig hjelp ved psykiske utfordringer og det ses en 
økende etterspørsel etter kommunens frisklivstilbud og tilbud om rask psykisk helsehjelp. 

Fastlegetjenesten i Karmøy er i tråd med nasjonale føringer organisert med næringsmodellen som 
hovedmodell – og som et supplement og rekrutteringstiltak kommunale stillinger ved Bygnes 
legesenter. 
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Koronapandemien har medført en stor ekstrainnsats innen flere av tjenesteområdene og det planlegges 
for ekstra innsats også i 2021, noe som også det neste året vil ha konsekvenser for sentrale faggrupper 
innen smittevern og akuttbehandling som leger, helsesykepleiere og ansatte innen legevakt. 

Bruken av digitale tjenester har økt betraktelig under koronapandemien av smittevernhensyn, det er 
positive erfaringer slik at denne gode utviklingen vil følges opp. Digitale tjenester kan øke tilgjengelighet, 
differensiering av tilbud til innbyggerne, samtidig som det vil gi en effektivisering av tjenestene.    

Innen de fleste tjenesteområder er det behov for høy kompetanse og det oppleves å være utfordringer 
med rekruttering av leger, helsesykepleiere og psykologer. Heltidsprosjektet følges opp. Rekruttering av 
helsesykepleiere er utfordrende ut fra at de benyttes som en viktig ressurs i smittevernarbeidet og 
koronaarbeid. En god fastlegedekning og allmennlegetjeneste i kommunen er en forutsetning for en 
velfungerende legevakt. Det har over tid vært rekrutteringsvansker til fastlegetjenesten. Det er 
rekrutteringsvansker psykolog og kognitive terapeuter til rask psykisk helsehjelp og annet rus og psykisk 
helsearbeid.  

Det arbeides på en rekke områder for å møte framtidens utfordringer:  

  Rekruttering av fastleger og arbeidet med å øke antall fastleger i kommunen.  
o Handlingsplanen for allmennlegetjenesten følges opp.  
o Deltaking i prosjekt ALIS vest med 3 leger i spesialisering innen allmennmedisin. 

Opplæringsplanen følges opp 
o Kommunen har tre LIS 1 (turnusleger), det vurderes å øke antall LIS 1. 

Oppfølgingsplanen følges opp. 
o Kommunalt legesenter følges opp for å gi en stabil rekruttering, legedekning og 

organisering. 
  

 Arbeid med økt bruk av elektronisk konsultasjoner ved legesenter, legevakt, 
fysioterapitjenesten, helsestasjon for ungdom, samt innen tverrfaglig samarbeid. 

 Innføring av ny velferdsteknologi følges opp av hjelpemiddelsentral og er ressurskrevende. I takt 
med økende bruk av velferdsteknologi ses det et økt behov for en styrket organisering av 
tjenestetilbudet teknisk, digitalt, vedlikehold og samlet koordinering, samt behov for 
interkommunalt samarbeid.  Organisering av velferdsteknologitjenestene vil vurderes. 
  

 Rekruttering av helsesykepleiere ut fra økt behov i forbindelse med koronaarbeid. Dette gjøres 
parallelt med en justering av ansatte ut fra nedtrapping av prosjekt (2018-19) innen 
helsestasjons og skolehelsetjenesten som ikke ble videreført. Det er opprettet faglige team i 
helsestasjonstjenesten for å stryke den faglige utvikling og samordning.  
  

 Det arbeides med heltidskultur. Innen legevakten planlegges det årsturnus fra 2021. Dette vil gi 
økte stillinger og begrense overtidsbruk. 
  

 Luftveislegevakt og legevakt vil ha økt drift også deler av 2021 som følge av koronapandemien. 
For å ha godt beredskap ved et høyt smittenivå er det etablert en egen luftveislegevakt med økt 
sykepleierdekning og legedekning. Dette vil gi økte utgifter og reduserte inntekter som det 
forventes å kompenseres fra staten. 
  

 I forbindelse med Koroanapandemien benyttes fastlegene for å sikre tilstrekkelig bemanning 
ved legevakt og luftveislegevakt. Pandemien har samtidig redusert pågang av pasienter til 
ordinær legevakt noe som medfører redusert inntekter i form av egenandeler og refusjoner for 
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legene og kommunen. Egen avtale med legeforeningen er inngått, denne vil videreføres 
avhengig av utvikling av pandemien. 
  

 Det er benyttet videreførte prosjektmidler habilitering og rehabilitering i 2020. Kutt fra budsjett 
for 2020 er derfor ikke fullt effektuert med reduserte tjenestetilbud innen fysio- og 
ergoterapitjenesten. Kutt fra 2020 vil effektueres i 2021. Dette vil ha konsekvenser for 
terapitilbud i institusjon og forebyggende tiltak som gruppetilbud for barn og voksne. 
  

 Habilitering- og rehabiliteringsplan følges opp – en del av handlingsplanen er gjennomført innen 
anslått tidsramme, men en del gjenstår og kan ikke gjennomføres pga. reduserte ressurser og 
avsluttet statlig prosjektfinansiering.  

o Friskliv og mestringstilbud er redusert. 
o Dagrehabiliteringstilbud er pilotert, men etableres ikke. 
o Tverrfaglig kompetanseteam hjelpemiddelformidling er opprettet og følger egen 

handlingsplan 2020, men vil måtte reduseres fra 2021.  

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Regjeringen har utarbeidet handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020- 2024. Handlingsplanen 
omtales som en opptrappingsplan og vil styrke blant annet fastlegeordningen med tiltak som økt 
basistilskudd, innføring av et grunntilskudd og økt antall leger i spesialisering. Karmøy vil følge opp 
tiltakene. 

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. 
Legeplanen følges opp, kommunen har nå etablert 29 legehjemler i fastlegepraksis. Kommunen er 
godkjent som opplæringsarena for spesialisering innen allmennlegetjeneste og det er utarbeidet 
opplæringsplan for både LIS1 (tidligere turnustjeneste) og LIS3/ALIS (Allmennlegetjeneste - Leger i 
spesialisering). 

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. 

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 og satsing innen psykisk helse og rus. Planen følger opp nasjonal 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 
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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. 

Karmøy kommunen har vedtatt Plan for habilitering og rehabilitering (2018 – 2025). Planen beskriver 
arbeid og prosjekter innen flere områder i fagfeltet blant annet 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. 

Dokumentet  «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» peker på sentrale utfordringer i 
Karmøy kommune. Det omhandler sammenhenger og årsaksforklaringer og skal ligge til grunn for all 
kommunal planlegging. Her kan nevnes kommunens planstrategi , samfunnsdelen, øvrige kommunale 
planer og realiseringen av kommunens vedtatte målkart. Dette er fordi planene og fremtidsutviklingen 
skal bygge på faktiske utfordringer og kunnskap om hvordan helsetilstanden fordeles i befolkningen og 
samfunnet. 

Det er i oversiktsarbeidet laget en kortversjon som peker på seks hovedinnsatsområder for det 
overordnete folkehelsearbeidet i kommunen. Disse er: 

 Inkluderende oppvekst 

 Sosial ulikhet i helse 

 Seniorressursen 

 Livskvalitet og psykisk helse 

 Fysisk aktivitet for alle 

 Helsefremmende lokalsamfunn 

Kommunen utarbeider også andre tverretatlige plandokumentet som eksempelvis handlingsplan for 
folkehelse, rusmiddelpolitisk handlingsplan og plan for miljørettet helsevern. Målsetningen og 
innsatsområdene i planarbeidet er i tråd med oversiktsdokumentet og kommunens målkart. Hver enkelt 
plan inneholder spesifikke målsetninger og strategier for sine virkeområder. Oversiktsdokumentet er å 
betrakte som et kunnskaps- og oppslagsdokument, mens øvrige planer inneholder i tillegg faktiske tiltak 
og er noe mer praktiske. 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Helsefremmende 
lokalsamfunn 

Andel ungdom som er med i 
fritidsorganisasjon (Ungdata-
undersøkelsen, neste måling 2023) 

66,0 %   80,0 % 

  Andel ungdommer som er fornøyd 
med lokalmiljø (Ungdata-
undersøkelsen, neste måling i 2023) 

61,0 %   70,0 % 

  Treffsteder for unge, opplever at 
tilbudet er bra (Ungdata-
undersøkelsen, nestemåling er i 
2023) 

56,0 %   80,0 % 
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 Livskvalitet og 
pysisk helse. 
Fysisk aktivitet for 
alle.  

Andel ungdomsskoleelever som er 
fornøyd med egen helse  (Ungdata-
undersøkelsen, neste måling er i 
2023) 

64,0 %   70,0 % 

  Antall deltakere på 
selvmordsforebyggende kurs 

30 50 50 50 

  Ungdomsskoleelever som har vært 
beruset (Ungdata-undersøkelsen, 
neste måling er i 2023) 

9,0 %   8,0 % 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Gjøre hverandre 
gode med en høy 
andel 
heltidsansatte 
(Helse sin andel 
av omsorg og 
sosial) 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 
sektor helse og sektor helse sin del av 
omsorg og sosial 

79,0 % 80,0 % 81,0 % 85,0 % 

 Rekruttere og 
beholde leger i 
kommunen   

Antall fastlegehjemler i kommunen 27 29 30 32 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Innbyggerne får 
rask hjelp ved 
lette og moderate 
psykiske plager 

Antall brukere som får rask psykisk 
helsehjelp (RPH) Kurs/ individuelt   

524 400 550 600 

 Innbyggerne i 
Karmøy mottar 
forebyggende 
hjelp til 
livsstilsendring 

Antall deltakere innen friskliv og 
mestringstilbud, inkludert 
balansegrupper, mestringstreff og 
KOLS kurs    

123 60 60 60 

 Tidlig hjelp for 
barn og ungdom 
ved vansker 

Antall brukere av helsestasjon for 
ungdom (HFU) 

359 320 450 800 

  Antall gravide som får oppfølging av 
jordmor 

385 400 400 400 

 
 
Helsefremmende lokalsamfunn 
Livet og helsen formes der vi bor og lever og i de mellommenneskelige relasjoner hver enkelt er en del 
av. Det kan være i nærmiljøet, familien, arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Helsefremmende 
lokalsamfunn gjenkjennes gjennom en helhetsorientert helse-fremmende innsats basert på 
innbyggerens erfaringer og livsstil. Arbeidet sees innenfor begrensninger og muligheter i 
lokalsamfunnet. 

Livskvalitet og pysisk helse. Fysisk aktivitet for alle.  

Påvirkningsfaktorene for livskvalitet og helse er mange, bl.a. inkluderende oppvekst, sosial tilhørighet, 
meningsfulle aktiviteter, kosthold og fysisk aktivitet. Forekomsten av slike faktorer og forhold, som vil 
variere gjennom livsløpet, vil enten kunne beskytte eller utsette folk for risiko relatert til fysisk og 
psykisk helse. Påvirkningsfaktorene er sosialt skjevfordelt. 

Virkemiddel for å nå mål 

 
Antall fastlegehjemler i kommunen 
Oppfølging av plan for legetjenester 2018-2024: 

 Tilskudd for nye leger inntil legen oppnår en bestemt listestørrelse 

 Kommunalt legekontor som rekrutteringsarena for nye leger 

 Deltaking i prosjekt ALIS vest (Allmennleger i spesialisering) 
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 Benytte tilgjengelige nasjonale virkemidler i opptrapping  

Tidlig hjelp for barn og ungdom ved vansker 
Oppfølging av nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
Oppfølging av nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg og barselomsorg. 

 Arbeide for bedre samordning og oppgavefordeling av psykisk helsetilbud for barn og unge i 
kommunen, i et tverretatlig samarbeid. 

 Utarbeide plan for barn og unges psykisk helse - barn og unge, i et tverretatlig samarbeid. 

 Videreføring og utvikling av foreldreveiledning og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske 
helse. 

Innbyggerne får rask hjelp ved lette og moderate psykiske plager 
Det er stor etterspørsel etter RPH (Rask psykisk helsehjelp). Tilbudene vil videreutvikles for å dekke 
etterspørsel, behov og vurdering av effektfulle tiltak. Kommunen deltar i pilotprosjekt for nettassisterte 
verktøy for behandling av lette til moderate psykiske lidelser som angst, depresjon, søvnvansker og 
stressmestring. Prosjektet er i regi av Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for E-helse og 
starter høsten 2020 

Innbyggerne i Karmøy mottar forebyggende hjelp til livsstilsendring 
Habilitering- og rehabiliteringsplan følges opp – en del av handlingsplanen er gjennomført innen anslått 
tidsramme, men en del gjenstår og kan ikke gjennomføres på grunn av reduserte ressurser og avsluttet 
statlig prosjektfinansiering. 

 Friskliv og mestringstilbud er redusert, Videreutvikling av frisklivtilbud og forebyggende tiltak 
kommunalt og i samarbeid med andre kommuner. Det er redusert kapasitet innen friskliv og 
mestring, prioritering av tiltak blir dermed ekstra viktig. 

 Dagrehabiliteringstilbud er pilotert, men etableres foreløpig ikke. 

 Tverrfaglig kompetanseteam hjelpemiddelformidling er opprettet og følger egen handlingsplan 
2020, og vil fortsette noe redusert fra 2021. 

 
Inkluderende og mangfolding kommune 
Folkehelsearbeidet må rette innsats på mange ulike nivåer. Arbeidet er både strategisk og 
befolkningsrettet og skal nå alle uavhengig av sosial ulikhet i helse.  

Folkehelsearbeidet skjer i alle kommunale etater, regionale og statlige aktører, næringsliv,  frivillige 
organisasjoner m.m. Derfor er innsatsen og delmålene bredt beskrevet. Folkehelsearbeidet skjer i 
lokalsamfunn der folk lever og bor, på skolene, på fritiden, på arbeidsplassene, i nabolaget og i 
hjemmene. I Karmøy kommune har avdeling for folkehelse ansvar for noen spesifikke tiltak som er 
viktige for å nå målene. Disse er blant annet:  

 Leiren «ett steg opp» for å trygge overgangen mellom barne- og ungdomsskolene 

 Befolkningsrettet «gå til skolen kampanje» (Beintøft) 

 Rusforebyggende arbeid i skolen 

 Selvmordsforebyggende arbeid 

 Videreutvikling av tverretatlig og tverrfaglig kriminalitetsforebyggende arbeid i nært samarbeid 
med øvrige aktører. Tiltakene skal være i tråd med vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan.  

 Videreutvikle kontaktflate mot befolkningen på ulike kommunikasjons plattformer 
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 Skape og opprettholde møteplasser for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid (folkehelseforum, 
politirådet, SLT-arbeidsgruppe, psykososiale team m.m.) 

 Samarbeid med og tilskudd til Møteplassen 

 Systematisk arbeid og saksbehandling innen miljørettet helsevern 

 Systematisk arbeid med smittevern som kan forebygge og hindre spredning av smittsomme 
sykdommer (befolkningsrettet informasjon og rådgivning, lett tilgjengelig mulighet for vaksiner, 
oversikt hos smittevern om utbredelse av smittsomme sykdommer). 

 I tråd med Leve hele livet-reformen ønsker Karmøy kommune å stimulere flere eldre til å delta i 
frivillig aktivitet. Kommunen ser på muligheter for å kartlegge dette.  

 Høsten 2020 pågår det en folkehelseundersøkelse for Rogaland. Denne vil blant annet gi 
oversikt over den voksne befolkningens aktivitetsnivå. Dette vil gi kommunen målbare data på 
om tiltak for å øke aktiviteten i den voksne befolkningen har effekt.  

Helsefremmende lokalsamfunn: 
Livet og helsen formes der vi bor og lever og i de mellommenneskelige relasjoner hver enkelt er en del 
av. Det kan være i nærmiljøet, familien, arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Helsefremmende 
lokalsamfunn gjenkjennes gjennom en helhetsorientert helse-fremmende innsats basert på 
innbyggerens erfaringer og livsstil. Arbeidet sees innenfor begrensninger og muligheter i 
lokalsamfunnet. 
 
Handlinger 

 Nærmiljøutvalgsmidlene stimulerer til økt aktivitet og inkludering i lokalsamfunnene. 

 Skape møtearenaer for frivilligheten 

 Videreutvikle allerede eksisterende samarbeid med frivilligheten i Karmøy kommune 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) **) 

2 355 2 761 2 875 3 029 3 015 

Dekningsgrad      
Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
ved 2-3 års alder (B) 

100,1 % 99,3 % 96,8 % 96,3 % 95,9 % 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse 
ved 4 års alder (B) 

97,2 % 101,9 % 96,5 % 95,9 % 96,9 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst (B) 

73,1 % 80,6 % 93,8 % 90,6 % 94,1 % 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-
5 år. Funksjon 232 

74,6 70,8 83,0 84,4 86,6 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. 
Funksjon 241 

6,4 6,8 8,8 9,1 9,2 

Kvalitet      
Andel kvinnelige leger (prosent) 29,6 % 29,6 % 44,1 % 45,4 % 45,5 % 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

6,7 6,7 9,2 9,5 9,7 

Gjennomsnittlig listelengde korrigert for 
kommunale timer 

1 416,0 1 411,0 1 226,0 1 185,0 1 156,0 

Folkehelseprofil      
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år + 21,2 21,3   25,5   
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 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 
13 

Landet Landet uten 
Oslo 

Helserelatert atferd  - Lite fysisk aktive. 
Ungdata 

15,3 16,0   14,0   

Helserelatert atferd  - Røyking, kvinner 7,7 % 7,0 %   5,0 %   

Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter 410 376   306   

Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner 83,8 84,1   83,5   

Helsetilstand - Forventet levealder, menn 79,1 79,3   79,4   

Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom 20,2 19,5   17,4   

Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år 26,6 25,0   23,0   

Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser 136,7 140,0   154,0   

Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet 
levealder 

5,00 4,90   4,90   

Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 
9 år 

  97,5   96,0   

Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ 
lokalmiljøet. Ungdata 

70,0 61,0   68,0   

Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. 
Ungdata 

67,0 66,0   65,0   

Miljø, skader og ulykker - God 
drikkevannsforsyning 

99,5 99,5   90,3   

Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i 
sykehus 

12,4 12,4   13,7   

Oppvekst og levekår - Barn av enslige 
forsørgere 

13,8 14,0   15,0   

Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10 2,5 2,6   2,8   

Oppvekst og levekår - Lavinntekt 
(husholdninger) 

7,9 6,2   7,4   

Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere 
utdanning, 30-39år 

81,0 80,0   80,0   

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 om lag 4 prosent lavere netto driftsutgifter enn sammenlignbare 
kommuner (K13) justert for beregnet utgiftsbehov. 

Personelldekning. Årsverk av helsesøstre har vært relativt stabilt i Karmøy de siste årene. Målt som 
antall årsverk per innbygger 0-5 år, er dekningsgraden lavere enn K13. 

Karmøy har fortsatt en lavere dekningsgrad av lege- og fysioterapiårsverk enn gjennomsnitt i K13. 

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. Andel kvinnelige leger økte fra 24 prosent i 2017 til 30 prosent i 2018, og var uendret 2019. Dette 
er godt under landsgjennomsnittet på 45 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. Se også kommunens 
oversiktsdokument for folkehelse, som er tilgjengelig her. 

 

Andre tekniske justeringer 

 

https://innsyn.karmoy.kommune.no/innsyn_karmoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013009232&
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Finansiering fastleger 

Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten følges opp. Basistilskudd er økt, og det er innført 
et knekkpunkt slik at for pasienter opp til 1000 på fastlegelisten, mottas det et økt tilskudd på kr 65 pr 
pasient. I tillegg gis det et grunntilskudd til leger med nulliste som tilsvarer en listelengde på 500 
pasienter. Styrkingen utgjør om lag 2,8 mill. kroner. Dette følger opp endringer som er foreslått i 
statsbudsjettet. Styrkingen er finansiert med økt rammetilskudd til kommunen. 

Nye tiltak 

 

Demografi helse 

Det forventes at alderssammensetningen i befolkningen vil gi behov for økte utgifter på helseområdet i 
årene fremover. Det legges her til grunn hovedalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger. Denne 
prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere beskrevet i kapittelet om befolkningsendringer. Den 
befolkningsprognosen er lagt til grunn både i fremskrivningene av veksten i de frie inntekter og for å 
fremskrive utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene. 

Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 

Karmøy kommunen har fått tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddene her fungerer slik at 
kommunen får mest midler i starten. Deretter trappes statlig finansiering ned over fire år, og 
kommunene må egenfinansiere aktiviteten. Alternativet er å ikke søke om slike tilskudd. Tilskuddene 
her benyttes til å øke bemanning innen arbeid med rus- og psykisk helse. Disse aktivitetene går på tvers 
av ulike tjenesteområder, og tiltaket påvirker derfor tre ulike tjenesteområder. Totalt medfører 
opptrapping av kommunal finansiering av disse aktivitetene en økt/endret kostnad på 365 000 kroner i 
2021. Dette er fordelt på følgende tjenesteområder: 

Tjenesteområde 07 Helse økes med 121 000 kroner. Tjenesteområde 08 Omsorg reduseres med -5 000 
kroner. Tjenesteområde 09 Sosial økes med 249 000 kroner. Opptrapping av egenfinansiering av 
tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddet benyttes til å øke bemanningen innen rus og psykisk 
helsearbeidet og det gis en statlig finansiering med nedtrapping over 4 år, der kommunen overtar 
egenfinansieringen gradvis. 

Reduksjon anslag inntekter på fysioterapi i hjemmet 

Det ble i 2017 innført egenandel knyttet til fysioterapi i hjemmet. De fleste hjemmeboende benytter 
private institutt. Fysioterapi til barn, forebyggende tiltak og rehabiliteringstiltak er unntatt egenandel. 
Dette medfører at det er få pasienter i målgruppen som betaler egenandeler. Inntektene har derfor 
vært lavere enn først anslått. Det foreslås derfor å redusere anslaget på inntektene med 241 000. 

Reduksjon forventning egenandel og brukerbetalinger legevakt 

Forventninger om egenbetaling og brukerbetaling ved Karmøy legevakt er lavere enn forventet. Dette 
skyldes hovedsakelig at legevakten har en akuttfunksjon og vil derfor ha relativt få pasienter både om 
dagen og om natta. Pasienter som kan og bør benytte fastlege henvises dit. Det foreslås å øke 
budsjettrammen med 603 000 kroner for å kompensere for de lavere inntektene. 

Rekruttering av LIS-1 

Tilsetting av LIS 1 (turnuslege) i kommunen er et av flere tiltak for å øke rekrutteringen av leger til 
kommunen. For tiden har kommunen tre LIS 1 fordelt på tre ulike legesentre. Det er ønskelig å øke med 
en ny LIS 1 til totalt fire i kommunen. 
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Satsing barn og unges psykiske helse 

Regjeringen har lagt føringer for frie inntekter, der 100 mill. kroner benyttes til en særskilt satsing på 
barn og unges psykiske helse. Karmøy kommune følger opp opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse (2019–2024) og midlene benyttes innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det vil satses på 
tverretatlig utvikling av det systematiske arbeidet innen tidlig innsats for at flere barn og unge skal 
oppleve god psykisk helse og god livskvalitet i kommunen. 

Økning husleie helsestasjon Norheim 

Det er vedtatt en sammenslåing av Norheim og Avaldsnes helsestasjon og det har vært arbeidet med 
aktuelle lokaler over lang tid. Dette vil gi økte leieutgifter ved Norheim helsestasjon 

Økt egenandel trygghetsalarmer 

Kommunen har inngått ny avtale om trygghetsalarmer sammen med øvrige kommuner på Haugalandet. 
Avtalen omfatter trygghetsalarm, brannalarm og gir mulighet til å utvide med e-lås og andre sensorer 
ved behov. Den nye avtale med Telenor medfører økte kostnader for alarmene. Kommunen får nå nye 
og bedre produkter som gir økte muligheter til å bruke annen sensorteknologi. Egenandelen skal dekke 
kommunens kostnader knyttet til trygghetsalarmene. Trygghetsalarmer finansieres til 
selvkostprinsippet. Det foreslås en lik sats for alle brukere (uavhengig av inntekt) og det tilstrebes lik sats 
i alle samarbeidskommunene. Da tiltaket skjer til selvkost, medfører forslaget ikke endring i netto 
budsjettramme. 

Økt legedekning legevakt Haugesund 

Kostnader knyttet til kommunens avtale med Haugesund kommune er økt grunnet økt legebemanning 
på dagtid. Budsjettrammen foreslås økt med 300 000 kroner for å ta høyde for dette. 

Innsparing 

 

 

Bosettingsbudsjettet 

Etter flyktningkrisen for noen år siden har antall flyktninger som skal bosettes i Karmøy gått ned. 
Kommunen får egne tilskudd til disse, og disse tilskuddsinntektene faller kraftig. Det er derfor behov for 
å redusere kostnadene på dette området. Færre deltakere i introduksjonsprogrammet medfører 
reduksjon i stønader til dette. Det er i 2020 redusert med 2 årsverk knyttet til flyktningefeltet innenfor 
flyktningetjenesten, og ytterligere reduksjoner må vurderes i 2021 dersom anmodningen fra staten blir 
på 20 bosettinger, blant annet foreslås det en reduksjon på 0,5 årsverk innen helsestasjonstjeneste 
knyttet til arbeid mot flyktninger. I tillegg vil utgifter til bosetting kunne reduseres, eksempelvis husleie i 
påvente av ankomst kommunen. Det vil også i større grad bli gjennomført 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. 
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Endringer per tjenesteområde: 

Tjenesteområde 2021 2022 2023 2024 

03 Skole -1 650 000 -3 486 000 -4 303 000 -4 303 000 

07 Helse -349 000 -349 000 -349 000 -349 000 

09 Sosial -4 786 000 -8 846 000 -9 570 000 -10 468 000 

Redusert integreringstilskudd 7 707 000 14 476 000 16 244 000 17 274 000 

 

Hukommelsesteam 

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til de innbyggere som har mistanke om demens og som har 
behov for diagnostisering. Teamet består av tre geriatriske sykepleiere og en ergoterapeut som 
samarbeider med blant annet fastleger, hjemmetjenesten og bestillerkontoret. De kartlegger om 
problemet skyldes demens, og kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Tjenesten er i 
tillegg en bistand til fastlegene for å kartlegge personer for begynnende demens. Hovedfokus er på 
personer over 65 år og deres pårørende. 

Tilbudet er ikke lovpålagt. At tiltaket legges ned, anslås å gi en samlet innsparing på 993 000 kroner 
(fordelt på tjenesteområde helse og tjenesteområde omsorg). 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  

Reduksjon av merkantile funksjoner ved helsestasjon 

Helsestasjonene er i gange med en digitalisering av samhandling med sykehuset og internt i kommunen. 
Dette muliggjør en effektivisering av de merkantile rutiner og det foreslås en reduksjon av merkantile 
stillinger på 0,28 årsverk. Budsjettrammen foreslås derfor redusert med 158 000 kroner. 

Redusert driftstilskudd fysioterapeuter 

Ledige driftstilskudd for fysioterapeuter lyses vanligvis ut uten opphold. Ut fra rammeavtale mellom KS 
og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet i kommunen skal 
det ikke inngås driftsavtaler som tilsvarer mindre enn 50 prosent av fullt driftstilskudd. Kommunen kan 
velge å avvente utlysning av ledig driftstilskuddet slik at det kan slås sammen med hjemmel som blir 
ledig på et senere tidspunkt. Ut fra den økonomiske situasjonen foreslås det å redusere med 20 prosent 
driftstilskudd. 
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Helse              
Beredskapssenter, lege, 
brann og ambulanse 

2024 0 34 200 10 000 14 000 8 962 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Helse  0 34 200 10 000 14 000 8 962 0 0 0 0 0 0 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 84 490 82 708 82 924 82 935 82 945 82 956 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

12 558 12 303 13 188 13 388 13 888 14 488 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

34 934 34 319 38 378 38 378 38 378 38 378 

Overføringsutgifter 3 545 2 363 2 404 2 404 2 404 2 404 
Finansutgifter 876 298 60 60 60 60 

Sum Driftsutgifter 136 403 131 991 136 954 137 165 137 675 138 286 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 455 -7 740 -7 822 -7 822 -7 822 -7 822 
Refusjoner -18 520 -11 744 -12 235 -12 125 -12 015 -11 695 
Overføringsinntekter 0 -166 -170 -170 -170 -170 

Sum Driftsinntekter -30 362 -19 650 -20 227 -20 117 -20 007 -19 687 

Sum 106 040 112 341 116 727 117 048 117 668 118 599 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste  25 527 28 977 29 909 30 109 30 609 31 209 
Annet forebyggende helsearbeid  8 448 10 987 9 639 9 760 9 880 10 211 
Diagnose, behandling, re-/habilitering  72 065 72 377 77 179 77 179 77 179 77 179 

Sum 106 040 112 341 116 727 117 048 117 668 118 599 
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Omsorg 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 899 656 899 656 899 656 899 656 

Sum Kostra-korrigeringer 67 67 67 67 
Sum Lønns- og prisvekst -1 852 -1 852 -1 852 -1 852 
Sum Avskrivninger 6 325 6 325 6 325 6 325 
Sum Pensjonsendringer -25 661 -25 661 -25 661 -25 661 
Sum Helårseffekter av vedtak  -766 -766 -766 -766 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett 30 30 30 30 
Sum Andre tekniske justeringer 30 30 30 30 

Tekniske justeringer -21 857 -21 857 -21 857 -21 857 

Konsekvensjustert ramme 877 799 877 799 877 799 877 799 

Nye tiltak     
Arbeidstøy 980 980 980 980 
Bortfall av tilskudd kreftkoordinator  324 324 324 324 
Demografi omsorg 0 11 800 0 21 290 
Digitalisering / pasientsikringsanlegg -151 -151 -151 -151 
Heltidskultur 4 000 4 000 4 000 4 000 
Kjøp av biler og maskiner 100 200 200 200 
Nye Skudenes bbh 0 0 31 939 31 939 
Omsorgsboliger for videresalg 0 4 290 4 290 4 290 
Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 -5 54 114 278 
Statlig innstramming i refusjonsordning 
ressurskrevende brukere 

4 048 4 048 4 048 4 048 

Vekst brukerbehov 4 188 4 188 4 188 4 188 
Vekst brukerstyrt personlig assistanse 3 972 3 972 3 972 3 972 
Økt ramme aktivitet og avlastning iht. 
Statsbudsjettet 

736 0 0 0 

Sum Nye tiltak 18 192 33 705 53 904 75 358 
Innsparing     
Effektivisering eiendomsforvaltning -10 -10 -10 -10 
Effektivisering Tiltak funksjonshemmede -42 -42 -42 -42 
Effektiviseringstiltak energi -250 -250 -250 -250 
Hukommelsesteam -842 -842 -842 -842 
Innsparing omsorg 0 -6 200 -9 100 -11 100 
Kutt merkantile ressurser -397 -397 -397 -397 
Lavere anslag personalforsikringer -214 -214 -214 -214 
Pasientsignalanlegg -1 501 -1 501 -1 501 -1 501 
Sum Innsparing -3 256 -9 456 -12 356 -14 356 

Nye tiltak 14 936 24 249 41 548 61 002 

Ramme 2021-2024 892 735 902 048 919 347 938 801 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 
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Institusjonsplasser 
avlastning/barnebolig 

20 19 19 19 19 19 

Nedgang fra 2019 til 
2020 skyldes at brukere 
som passerte 18 år er 
flyttet fra barnebolig 
(institusjon) til bolig. 
 

Institusjonsplasser 
sykehjem 

272 277 277 277 309 309 

Totalt antall plasser, 
ekskl. 
avlastning/barnebolig. 
Økning 2018-2020 
gjelder økt antall plasser 
på Norheim BBH/Bokn. 
32 plasser er planlagt i 
Skudenes bu og 
behandling, drift fra 
2023. 
 

Heldøgns 
omsorgsboliger 
utviklingshemmede 

105 119 129 133 133 133 

Totalt antall plasser 
gjelder heldøgns 
omsorgsboliger 
utviklingshemmede 
(Bolig- og 
miljøarbeidertjenesten). 
Økning fra 2020 til 2021 
tilsvarende 10 brukere 
med en gjennomsnittlig 
behovsprofil. 
Økningen fra 2021 til 
2022 gjelder 
utviklingshemmede i 
Skudenes. 
 

Heldøgns 
omsorgsboliger (andre 
boliger) 

32 32 32 32 40 40 

Heldøgns 
omsorgsboliger for 
andre brukergruppe 
(eldre, psykiatri mv.). 
Økningen i 2023 er 
knyttet til nye plasser i 
bolig ved nye 
omsorgssenteret i 
Skudenes. 
 

Hjemmetjeneste, samlet 
antall vedtakstimer 

290 000 317 000 331 700 357 000 337 801 384 084 

Totalt antall plasser 
gjelder heldøgns 
omsorgsboliger 
utviklingshemmede 
(Bolig- og 
miljøarbeidertjenesten). 
 
Økningen fra 2020 til 
2021 gjelder 
utviklingshemmede i 
Skudenes. 
 

Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 

109 000 122 000 127 000 127 000 127 000 127 000 

Prognose for 2020 er 
anslått til å bli 122 000 
timer, ca. 4000 timer 
mer enn anslått i 
budsjettet for 2020. Det 
tas høyde for noe 
fortsatt vekst i 2021. 
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Sammendrag budsjett 
 
Sektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer. Karmøy kommune har en demografi som 
viser en aldrende befolkning, vi blir eldre. 

Flere vil leve lenge med en eller flere kroniske sykdommer. Det vil bli flere med aldersrelaterte 
sykdommer, som for eksempel demens. Medisinske og teknologisk fremskritt gjør at sykdommer som 
mange tidligere døde av, i større grad kan behandles. 

En mer velstående, kompetent og informert befolkning vil ha økte forventninger til hva helse- og 
omsorgstjenesten skal levere. 

Sektor omsorg gir i dag tjenester til innbyggere med medisinske utfordringer, til personer med 
utviklingshemming og til innbyggere med psykiske lidelser/rus utfordringer som i tillegg har medisinske 
utfordringer. Antall personer med rusavhengighet og alvorlige psykiske lidelser er stabilt de siste 10 
årene, men gjennomsnittsalderen er blitt høyere og brukerne er mer hjelpetrengende, noe som 
medfører økt behov for helse og omsorgstjenester. 

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 de ulike 
hjemmetjenester. 

For å sikre en bærekraftig tjeneste for våre innbyggere i fremtiden, er det behov for å se på 
tildelingskriterier, 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, og det stiller seg derfor stor 
risiko/usikkerhet i forhold til budsjettramme. Selv om det legges inn mer midler for å dekke økte behov i 
tjenestene, er det behov for stabilisere og redusere kostnadene både for å redusere kostnadsnivået og 
håndtere økte behov. Det er en forutsetning i budsjettet at kommunen lykkes med å redusere 
kostnadene i omsorgstjenestene per plass/vedtakstime. I den forbindelse 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. 

 Velferdsteknologi skal i 2021 være en naturlig del av tjenestetilbudet til innbyggere i Karmøy. 

 Sektoren vil i samarbeid med bestillerkontor se på tildelingskriterier og utmåling av vedtak. 

 Sektoren vil arbeide videre med bruk av årsturnus, årsarbeidstid, sykefravær og eventuell 
bemanningssentral 

 Sektoren vil vurdere muligheter for økt dagtilbud for hjemmeboende 

 Samarbeidsmodell på sykepleietjeneste i nattpatrulje og noen av sykehjemmene vil vurderes. 

 Videreføring av drift av nattpatruljen innen ROP sikrer tilgjengelighet av personale hele døgnet 
for brukerne og samarbeidsparter. 

https://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/andre-kommunale-planer/filer/strategi-for-velferdsteknologi-2018-2022
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 Hukommelsesteam er en ikke lovpålagt oppgave. I Karmøy har hukommelsesteamet i tillegg til 
råd/veiledning og kartlegging av personer med mulig begynnende demens, ansvar for å ivareta 
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, og at andre tjenester vil ivareta eventuelle behov for innbyggeren. 

Sektor kultur har 3 fritidsklubber for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse er lokalisert ved 
Skudeneshavn kulturhus, Torvastad kultursenter og Karmøy kulturhus, Åkrehamn. Det er også egen 
tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som har et tilrettelagt fritidstilbud. Denne 
tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. mars og behandles i hovedutvalg oppvekst og kultur 

 

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. 

Gjeldende plan for omsorgstjeneste/heldøgns omsorg vil bli revidert og lagt frem til politisk behandling 
i løpet av økonomiplanperioden. I vedtatt planstrategi det vedtatt at den skal være ferdig senest i 2023. 
Planen vil da bli revidert ut fra demografi og behovsanalyse. 
 
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 og satsing innen psykisk helse og rus.  

Planen følger opp nasjonal 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 

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. 

NOU 2016:17 På lik linje. 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 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 161 av 249 

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. 

Karmøy kommune har utarbeidet og vedtatt Plan for habilitering og rehabilitering (2018-2025). I tillegg 
har kommunen inntil 2020 mottatt tilskuddsmidler innenfor re-/habiliteringsfeltet, og arbeider med 
ulike prosjekter innenfor dette fagfeltet. 

St.meld 15 «Leve hele livet»: Kvalitetsreform for eldre. 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 
startet 1. januar 2019 og vil vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. 
Plan for «Leve hele livet»-reformen skal etter planen komme til politisk behandling i desember 2020, og 
vedtas i kommunestyret i 2021.  

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Bygge 
inspirerende 
lederskap  

Andel ansatte menn  10,0 % 9,0 % 10,0 % 15,0 % 

  Gjennomsnitt stillingsstørrelse  67,0 % 75,5 %  85,0 % 

 Gjøre hverandre 
gode med en høy 
andel 
heltidsansatte 
(Helse sin andel 
av omsorg og 
sosial) 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 
sektor helse og sektor helse sin del av 
omsorg og sosial 

79,0 % 80,0 % 81,0 % 85,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Innbyggere i 
Karmøy bor trygt 
og godt hjemme 

Antall brukere som har/ har hatt 
trygghetsalarmer 

857 860 880 900 

 
 

Virkemiddel for å nå mål 
 
Handling 1: Nærværsarbeid 
Nærværsplan for helse og omsorgsetaten og oppfølging av handlingsplan for 2021 
Tilbud om influensavaksinasjon til alle ansatte. 

Handling 2: God/optimal ressursbruk 
Turnusløsninger som fremmer heltid og  arbeidsnærvær 
Årsturnus/årsarbeidstid 
Kompetanseplan i hver enkelt virksomhet 
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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 
Alle ledere skal ha kompetanse/opplæring i forbedringsarbeid 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Institusjoner (f253+261) - andel av netto 
driftsutgifter til plo (B) 

40,5 % 39,1 % 42,0 % 42,7 % 42,9 % 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten (B) **) 

19 980 21 788 19 502 19 717 19 657 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) (B) 

362 068 370 824 290 014 285 567 286 026 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass (B) 

1 335 432 1 411 323 1 318 105 1 283 448 1 275 120 

Dekningsgrad      
Andel av alle brukere som har omfattende 
bistandsbehov (B) 

41,4 % 40,3 % 31,4 % 31,9 % 31,4 % 

Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold 
(B) 

94,3 % 95,2 % 87,2 % 86,5 % 87,2 % 

Andel brukere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset 
opphold (B) 

73,5 % 78,1 % 43,6 % 45,1 % 44,6 % 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 12,0 % 12,0 % 7,7 % 7,4 % 7,4 % 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med 
heldøgns bemanning 

0,8 % 0,7 % 3,2 % 3,6 % 3,8 % 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon 

11,5 % 11,3 % 11,1 % 12,1 % 11,9 % 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innbyggere 80 år og over (B) 

251 246 281 300 303 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 
år over (B) 

16,7 % 16,0 % 16,5 % 18,0 % 17,8 % 

Kvalitet      
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning 
(prosent) 

80,0 % 81,7 % 77,3 % 77,5 % 77,7 % 

Geriatrisk sykepleier Avtalte årsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

9,14 10,19 4,15 3,68 4,09 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 
(timer) 

0,61 0,80 0,63 0,55 0,56 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,71 0,73 0,59 0,58 0,58 

Andre nøkkeltall      
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,74 0,71 0,41 0,43 0,41 
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**) Justert for utgiftsbehov 

Ressursbruk. Karmøy bruker mer ressurser på pleie- og omsorg enn sammenlignbare kommuner (K13). 
Justert for beregnet utgiftsbehov var ressursbruken i Karmøy 12,5 prosent over K13. Kostnadsveksten de 
siste to årene har vært høyere enn i K13 eller landsgjennomsnittet, 

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 
hjemmeboende 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 kostnad 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 (11,3 mot 11,1 prosent) - men langt færre bodde i 
boliger med heldøgns bemanning (0,7 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. 

Karmøy kommune har en relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov, hele 40,3 prosent. 
Dette er høyere enn i K13 og landsgjennomsnittet som ligger mellom 31-32 prosent. Samtidig er det en 
mindre del av befolkningen som har omsorgstjenester i Karmøy totalt sett. 

Kvalitetsindikatorer. Kostra har noen få kvalitetsindikatorer. Blant annet har Karmøy en høyere andel 
årsverk i brukerrettede tjenester som har fagutdanning, og antall lege- og fysioterapitimer per uke per 
beboer er også klart høyere enn gjennomsnittet i K13. 

Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
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Nye tiltak 

 

Arbeidstøy 

KST – 111/20 Straksinnføring av nødvendig arbeidstøy for somatiske hjemmetjenester. Rådmannen 
legger denne økte kostnaden inn i kommunens budsjett og økonomiplan. 

Bortfall av tilskudd kreftkoordinator  

Kreftkoordinator har vært prosjektleder for prosjektet «lindrende behandling» med tilskudd fra 
Fylkesmannen i Rogaland. Deler av stillingen har vært finansiert med dette tilskuddet. Tilskuddet 
bortfaller i 2021, og rådmannen foreslår at det legges inn vel 0,3 mill. kroner for å videreføre prosjektet 
med større kommunal finansiering. 

Demografi omsorg 

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. Aktivitetsvekst i 2021 er omtalt i egnetiltak. I prognosene for aktivitet 2022 er det lagt 
til grunn at det vil være en økning på hjemmetjenester og boliger med heldøgns omsorg i 2022-2024. 

Fra 2023 er det også planlagt nye institusjonsplasser, disse er definert i eget tiltak. Disse to tiltakene må 
derfor ses i sammenheng. 

Befolkningsprognosen er omtalt i eget kapittel. 

Heltidskultur 

Et av hovedmålene i 2020 var arbeidet med å øke antallet heltidsstillinger og øke stillingsbrøker, særlig 
innen helse og omsorgsetaten. I løpet av året har arbeidstakerorganisasjonen sammen med 
administrasjonen prøvd å finne gode arbeidstidsordninger som fremmer heltid. Drøftingene mellom 
partene har hatt som mål å finne løsninger som sikrer bærekraftige tjenester som møter det økte behov 
for helsetjenester i samfunnet. Drøftingene har vært preget av krevende prosesser hvor antall 
helgetimer og fordeling av arbeid i helg er en av hovedutfordringene. 

For å stimulere til at arbeidstakerne innen helse- og omsorgsektoren blir sett og øker sin motivasjon for 
å ta på seg mer helgearbeid forslår rådmannen at det gis en merkompensasjon til de ansatte som i dag 
tar på seg mange helgearbeidstimer. I tillegg ønsker rådmannen å gi en merkompensasjon til 
arbeidstakere som tar på seg ekstravakter innen hjemmetjenestene. 

Denne satsningen vil ha positive effekter for drift og arbeidsmiljø blant gjennom bedre kvalitet og 
kontinuitet i tjenesten, økte stillingsbrøker for ansatte og færre ansatte for ledere å lede. Rammen for 
satsingen er 4 mill. kroner. 

Nye Skudenes bbh 

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. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder. 

Samtidig budsjetteres det også med økte leieinntekter for 8 nye heldøgnsomsorgsboliger fra 2023. Dette 
gir en forventet leieinntekt på tjenesteområde bolig. 
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Omsorgsboliger for videresalg 

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. 

Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 

Karmøy kommunen har fått tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddene her fungerer slik at 
kommunen får mest midler i starten. Deretter trappes statlig finansiering ned over fire år, og 
kommunene må egenfinansiere aktiviteten. Alternativet er å ikke søke om slike tilskudd. Tilskuddene 
her benyttes til å øke bemanning innen arbeid med rus- og psykisk helse. Disse aktivitetene går på tvers 
av ulike tjenesteområder, og tiltaket påvirker derfor tre ulike tjenesteområder. Totalt medfører 
opptrapping av kommunal finansiering av disse aktivitetene en økt/endret kostnad på 365 000 kroner i 
2021. Dette er fordelt på følgende tjenesteområder: 

Tjenesteområde 07 Helse økes med 121 000 kroner. Tjenesteområde 08 Omsorg reduseres med -5 000 
kroner. Tjenesteområde 09 Sosial økes med 249 000 kroner. Opptrapping av egenfinansiering av 
tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddet benyttes til å øke bemanningen innen rus og psykisk 
helsearbeidet og det gis en statlig finansiering med nedtrapping over 4 år, der kommunen overtar 
egenfinansieringen gradvis. 

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 46 000 kroner per bruker, 
utover ordinær pris- og lønnsvekst. Tiltaket får effekt også for regnskap 2020. 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 4,048 mill. kroner i reduserte inntekter, 
gitt dagens antall ressurskrevende brukere. Stortinget har vedtatt svekkelser i denne ordningen i flere 
omganger de siste årene. Kommunenes egenandel av reelt økt med 200 000 kroner per bruker de siste 
5-6 årene. Det gjør at kommunen i 2021 forventer å motta rundt 16 mill. kroner i statlig refusjon enn om 
egenandelen hadde fulgt vanlig pris- og lønnsvekst. Dette svekker kommunenes handlingsrom 
ytterligere, i tillegg til at kommunenes inntekter ikke økes i takt med økte brukerbehov i aldergruppen 
under 67 år 

Vekst brukerbehov 

Det er forventet en fortsatt vekst i antall tjenester, blant annet som følge av en økning i antall eldre 
innbyggere. For å ta hensyn til dette budsjetteres det med et økt aktivitetsnivå i 2021, blant annet 
knyttet til bolig- og miljøarbeidertjenesten. Det vises til egen tabell over aktivitetsdata 

 

Vekst brukerstyrt personlig assistanse 

Det budsjetteres med økte brukerbehov innen omsorg, blant annet økt volum av brukerstyrt personlig 
assistanse For å ta hensyn til dette budsjetteres det med et økt aktivitetsnivå i 2021. Det vises til egen 
tabell over aktivitetsdata. 

Økt ramme aktivitet og avlastning iht. Statsbudsjettet 

Økt ramme aktivitet og avlastning iht. statsbudsjettet 
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Innsparing 

 

Effektivisering eiendomsforvaltning 

Karmøy kommune har sett på bruken av eksterne rådgivere og ferievikarer innenfor 
eiendomsforvaltning. Ved bruk av intern kompetanse til rette oppgaver ser vi et rom for å 
effektivisere driften tilsvarende.  

Effektivisering Tiltak funksjonshemmede 

Det foreslås samlet å kutte kr 40 000 på dette området innen sektor kultur. Kuttet blir foretatt på flere 
arter som ikke er blitt benyttet de senere år og vil derfor ikke få noen konsekvenser for målgruppen. 
Sektor kultur opprettholder alle tilskuddsordningene og de 3 fritidsklubbene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Hukommelsesteam 

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til de innbyggere som har mistanke om demens og som har 
behov for diagnostisering. Teamet består av tre geriatriske sykepleiere og en ergoterapeut som 
samarbeider med blant annet fastleger, hjemmetjenesten og bestillerkontoret. De kartlegger om 
problemet skyldes demens, og kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Tjenesten er i 
tillegg en bistand til fastlegene for å kartlegge personer for begynnende demens. Hovedfokus er på 
personer over 65 år og deres pårørende. 

Tilbudet er ikke lovpålagt. At tiltaket legges ned, anslås å gi en samlet innsparing på 993 000 kroner 
(fordelt på tjenesteområde helse og tjenesteområde omsorg). 

Innsparing omsorg 

Stram kommuneøkonomi og utsiktene fremover medfører at det for kommunen generelt i 
økonomiplanperioden må identifiseres innsparingstiltak på 12,4 mill. kroner i år 2022 økende til 22,2 
mill. kroner i 2024, for å dekke inn forventede kostnader i økonomiplanperioden, inklusive kostnader 
knyttet til flere eldre 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 
tjenesteproduksjon". 

Innsparingstiltakene er fordelt på skole og omsorg. Dette er to største tjenesteområdene, og også 
områder hvor Karmøy har høye kostnader i forhold til kommunens inntektsnivå. 

Det foreslås en innsparing på 6,2 mill. kroner fra 2022, økende til 11,1 mill. kroner fra 2024. Dette 
innebærer en reduksjon på 1,3 prosent sammenlignet med forslag til budsjett 2021. 
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Kutt merkantile ressurser 

Flere oppgaver blir digitalisert, og framtidige ledige stillinger vil ikke bli erstattet. Forventet innsparing 
0,4 mill. kroner. 

 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Pasientsignalanlegg 

Implementering av nye pasientsignalanlegg med tilhørende velferdsteknologi er godt i gang på 
sykehjemmene. Vea sykehjem (byggetrinn 2), Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og 
behandlingsheim har fått installert et av landets mest moderne pasientsignalanlegg. Norheim bu- og 
behandlingsheim, Åkra bu- og behandlingsheim og Fredheim bufellesskap vil også få dette i løpet av 
2021. Vea sykehjem, byggetrinn 1, får oppgraderingen i 2022. 

Nye pasientsignalanlegg og velferdsteknologi skal gi gevinstrealisering i form av trygghet, og besparelse i 
form av å jobbe mer effektivt. 

 

Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Omsorg              
Digitalisering / 
pasientsikringsanlegg 

2022 -10 720 16 200 3 880 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgning   0 0 0 0 400 0 0 0 500 0 
MO senter 2021 -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nye Skudenes bu- og 
behandling 

2022 -57 227 68 624 67 167 50 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vea sykehjem - 
byggetrinn 2 

2021 -99 700 96 990 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Omsorg  
-

171 897 
218 064 111 613 54 800 0 0 400 0 0 0 500 0 
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Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 928 289 950 511 947 502 951 106 988 584 988 588 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

67 143 65 762 66 807 72 588 60 656 79 946 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

60 583 53 896 65 388 65 388 65 598 65 598 

Overføringsutgifter 13 443 10 249 9 426 9 465 10 134 10 134 
Finansutgifter 13 031 6 247 12 572 12 572 12 572 12 572 

Sum Driftsutgifter 1 082 488 1 086 665 1 101 695 1 111 119 1 137 544 1 156 838 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -53 399 -52 417 -53 805 -53 805 -61 017 -61 017 
Refusjoner -159 451 -134 592 -155 155 -155 266 -157 180 -157 020 

Sum Driftsinntekter -213 426 -187 009 -208 960 -209 071 -218 197 -218 037 

Sum 869 062 899 656 892 735 902 048 919 347 938 801 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og 
personer med funksjonsnedsettelser 

46 654 45 865 45 277 45 336 45 396 45 560 

Helse- og omsorgstjenester i institusjon  299 516 307 164 298 422 309 486 318 688 339 978 
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende  472 922 498 179 495 287 493 377 499 474 497 474 
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene 

9 169 10 877 10 663 10 663 10 663 10 663 

Institusjonslokaler 40 800 37 571 43 086 43 186 45 126 45 126 

Sum 869 062 899 656 892 735 902 048 919 347 938 801 
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Sosial 
 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 117 766 117 766 117 766 117 766 

Sum Lønns- og prisvekst 1 756 1 756 1 756 1 756 
Sum Avskrivninger 89 89 89 89 
Sum Pensjonsendringer -510 -510 -510 -510 

Andre tekniske justeringer     
Sum Andre tekniske justeringer 0 0 0 0 

Tekniske justeringer 1 335 1 335 1 335 1 335 

Konsekvensjustert ramme 119 101 119 101 119 101 119 101 

Nye tiltak     
Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 249 491 731 1 394 
Tilskudd prostdiakon 200 0 0 0 
Sum Nye tiltak 449 491 731 1 394 

Innsparing     
Bosettingsbudsjettet -4 775 -8 835 -9 559 -10 457 
Demografi sosial 0 -800 -1 300 -1 900 
Innsparing sosialhjelp -1 717 -1 717 -1 717 -1 717 
Kutt tilskudd gatejuristen -104 -104 -104 -104 
Lavere anslag personalforsikringer -9 -9 -9 -9 
Sum Innsparing -6 605 -11 465 -12 689 -14 187 

Nye tiltak -6 156 -10 974 -11 958 -12 793 

Ramme 2021-2024 112 945 108 127 107 143 106 308 

 

Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde sosial består i hovedsak av NAV-Karmøy, inkludert sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. 
Flyktningetjenester er også sentralt her. Bosettingsbudsjettet håndteres særskilt. Dette har bevilgninger 
på flere tjenesteområder, men se samlet omtale av disse. I tillegg er tilbud til personer med 
rusproblemer et viktig område under tjenesteområde sosial. 

Nav 
NAV sin visjon er «vi gir mennesker muligheter». De viktigste oppgavene for å sikre dette er å hjelpe folk 
i jobb og sørge for at de som ikke kan jobbe får ytelsene utbetalt til riktig tid. De nye digitale løsningene 
på NAV.no gir brukerne enklere tilgang til NAV sine tjenester. Tilgjengeligheten begrenses ikke lenger av 
åpningstider på det fysiske NAV kontoret. De som trenger NAV sine tjenester har nå mulighet for å 
sende søknader, komme med forslag til aktiviteter/tiltak, stille spørsmål med mer når det måtte passe 
dem. 

Arbeidsgivere er den viktigste samarbeidspartneren for at NAV skal lykkes med å hjelpe flere ut i jobb. 
NAV skal derfor være den foretrukne rekrutteringspartneren. Det er hele tiden fokus på hvilke tiltak som 
kan benyttes for å finne løsninger som gjør at arbeidsgivere og NAV kan gjennomføre 
inkluderingsdugnaden sammen. Da vil flere personer komme ut i jobb og færre vil være avhengige av 
økonomiske stønader. 

Prosjektet «familieveileder i NAV» retter seg mot barnefamilier som mottar sosialstønad. Enkelte 
familier blir plukket ut og får ekstra oppfølging. Hele familiens behov, utfordringer og muligheter vil bli 
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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. Prosjektet er finansiert ut våren 2021 med midler fra 
fylkesmannen. 

Det er stor usikkerhet rundt kostnadene til sosial stønad.  Endringen som følge av at barnetrygden ikke 
tas med ved inntekts-beregning har ikke gitt den økningen som en forventet. Dette kan skyldes at 
lavinntektsfamilier ikke er kjent med endringen, og dermed er de ikke klar over at de kan ha rett på 
stønad. 

På sosialfeltet er det igangsett en prosess hvor en har som mål å få satt av mer ressurser til oppfølging 
av stønadsmottakere over 30 år. Det er bestemt at veiledere på sosial vil bli inndelt i et vedtaks -og et 
oppfølgingsteam. For å sikre en god prosess har denne endringen vært drøftet både med tillitsvalgte og 
den har vært opp i MBA (medbestemmelsesapparatet). Selve endringen trer i kraft fra 02.11.20. 
Vedtaksteamet vil jobbe med saksbehandling, og oppfølging knyttet til økonomi. I et oppfølgingsteam vil 
fokuset være å bistå de som mottar stønad med å komme ut i aktivitet. De som ikke er klar for aktivitet 
vil en følge opp for å avklare hva som ligger til hinder for å komme ut i aktivitet. Målet med denne 
endringen er å få redusert antallet langtidsmottakere av sosial stønad. 

Det er inngått avtale om innføring av digisos 2 som er utvidelse av ordningen med digitale søknader av 
sosialhjelp. Løsningen betyr at de som søker får full innsyn i søknadsprosessen og når de kan forvente 
svar. Dette vil også avlaste veilederne. 

Bosetting av flyktninger 
Fra 2020 ble det opprettet et eget bosettingsbudsjett for å holde en samlet oversikt og prioritering av 
inntekter og utgifter knyttet til bosettinga av flyktninger. Ut fra en forutsetning om en årlig bosetting av 
20 personer så er det satt opp et bosettingsbudsjett for perioden 2021-2024. Det er imidlertid stor 
usikkerhet knyttet til bosettingsbehovet fremover, og dermed er det sannsynlig at det vil måtte gjøres 
justeringer. 

Usikkerheten rundt bosettingsbehovet gjør det vanskelig å planlegge langsiktig. I årene 2016-17 ble det 
bosatt over 150 flyktninger på 2 år. I årene 2019-20 tilsier foreløpige tall at det vil bli bosatt rundt 50 
flyktninger. Disse svingningene gjør det vanskelig å vurdere hvor mye ressurser som til enhver tid må 
være tilgjengelig for å drive bosettings- og oppfølgingsarbeidet med flyktninger. For å kunne forsvare en 
drift som er innenfor en ramme som håndterbar økonomisk, bør det i gjennomsnitt bosettes minst 25 
personer hvert år over en 5 års periode. Færre bosettinger enn dette vil medføre såpass store kutt at 
det må vurderes om kommunen fortsatt kan stå inne for å gi et faglig tilstrekkelig tilbud til flyktningene 
som bosettes. 

Rusomsorg 
 Antall personer med rusavhengighet er stabilt de siste 10 årene, men gjennomsnittsalderen er blitt 
høyere og brukerne oppleves mer hjelpetrengende, noe som medfører økt behov for helse og 
omsorgstjenester. Koronapandemien har ut fra smittevernhensyn gjort det vanskeligere med transport 
av brukere og det å gjennomføre gode gruppetilbud for brukeren. Det er også krevende å rekruttere 
spesialiststillinger som lege, psykolog, og kognitive terapeuter. 

Det har de den senere tid vært større utfordringer rundt boligsituasjonen til noen svært få, men spesielt 
krevende brukere. Kommunen deltar i forskningsprosjekt (2020 – 2023) i regi av forskningsrådet i 
samarbeid med Stavanger kommune, Norce og Snøhetta for utvikling av egnede boliger for 
vanskeligstilte. 
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Det er store utfordringer med Rus og psykisk helsetjeneste sine lokaler. Ut fra opptrapping av 
tjenestetilbudet er det behov for færre og større lokale. Det er planlagt nye lokaler for ROP og lagt inn i 
investeringsbudsjettet. 

Kommunen har de senere år mottatt tilskudd knyttet til opptrappingsplan rus. Opptrappingsplanen 
inneholder tilskuddsordning, samt en opptrapping av rammeoverføring til kommunen knyttet til 
rusarbeid for å øke bemanningen inne rusarbeid. I takt med nedtrapping av tilskuddsmidler øker den 
kommunale egenfinansieringen. Kommunen følger de nasjonale satsingsområdene og har nå følgende 
prioriterte tiltak under utvikling: Recovery-satsing med sosialkonsulent og erfaringsmedarbeider, 
lavterskel helsetilbud med sykepleier og lege, Rask psykisk helsehjelp ved rusvansker, oppfølging av 
rusmisbrukere med økende somatiske vansker, kompetanseøkning og bemanning innen boligoppfølging 
for utviklingshemmede med rusutfordringer innen bolig og miljøarbeidertjenesten og arbeid med 
ungdom og rusutfordringer innen barneverntjenesten. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2021) 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. 

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. Planen følger opp nasjonal 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; 

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 kommune har vedtatt Boligsosial handlingsplan 2018-2023. 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 med Nasjonal strategi for boligsosialt 
arbeid (2014-2020) «Bolig for velferd». 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. Satsing på bygging av nye boliger ut fra boligsosial 
handlingsplan er viktig. For å oppnå mest mulig egnede boliger ønskes det å involvere brukerne. Det er 
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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 
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. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt i 2020. Hensikten med planen er at kommunens arbeid på 
feltet skal sees i sammenheng fra forebyggende fokus, via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet 
mot etablert rusmiddelbruk. Planens overordnete målsetning er å forebygge og redusere negative 
konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for enkeltmenneske, pårørende og samfunnet. 

Veileder ved bekymring av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge skal rulleres i 2022. 
Denne planen tar sikte på å heve kunnskapen om hvordan møte, følge opp og forebygge hatkriminalitet 
og ekstremisme. Den er tenkt ut mot ansatte i Karmøy kommune og samarbeidsaktører som jobber med 
ungdom og unge voksne. Det foregår også et interkommunalt samarbeid på feltet. 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

      

       
       
       

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Gjøre hverandre 
gode med en høy 
andel 
heltidsansatte 
(Helse sin andel 
av omsorg og 
sosial) 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 
sektor helse og sektor helse sin del av 
omsorg og sosial 

79,0 % 80,0 % 81,0 % 85,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Innbyggere som 
ikke mestrer 
utdanning og 
arbeid får tilbud 
om dag-og 
aktivitetstilbud 
(helse del av 
sosial) 

antall brukere i lavterskel-tilbud 188 190  190 

  Antall deltakere på 
dagaktivitetstilbud og TIO  

212 251  250 
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Virkemiddel for å nå mål 
 
Nærværsarbeid og heltidskultu 
Oppfølging av tiltak i Nærværsplan for helse og omsorgsetaten.   
Medarbeiderundersøkelser hvert annet år, 10 faktor med utarbeiding av handlingsplan. 
Følge opp tiltak i prosjekt heltidsvalget. 

Utvikling av tiltak som bidrar til økt aktivitet og mestring av dagliglivet.   

 Utvikle og dimensjonere lavterskeltilbudet dag og aktivitet og arbeidstreningstilbudet innen 
rusfeltet.   

 Utvikle lavterskeltilbudene innen ROP  

 Utvikling og gjennomføring av recoverykurs/program i samarbeid med brukermedarbeider.   

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud 
til personer med rusproblemer (B) **) 

416 483 343 458 365 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger (B) **) 

3 310 3 308 3 597 3 781 3 735 

Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med 
rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) **) 

699 810 565 747 602 

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 
innbygger 20-66 år (B) **) 

1 642 1 740 2 151 2 030 2 047 

Produktivitet      
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
pr. mottaker (B) 

39 986 44 238 54 861 52 678 49 860 

Dekningsgrad      
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

53,3 % 52,1 % 44,6 % 41,8 % 41,5 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av 
innbyggerne (19)-24 år (B) 

5,7 % 4,8 % 5,5 % 5,3 % 5,5 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 
år, av innbyggerne 20-66 år (B) 

3,4 % 3,3 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

Andre nøkkeltall      
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B) 0,9 0,7 0,8 1,0 1,1 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Ressursbruk: Karmøy kommune har lave utgifter på sosialområdet. Korrigert for beregnet utgiftsbehov 
var kostnadene 7 prosent lavere enn i sammenlignbare kommuner (K13) i 2019. At Karmøys utgifter 
ligger under K13 skyldtes særlig at kostnadene til økonomisk sosialhjelp fortsatt er lavere, og drift av 
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 24 
prosent lavere enn K13-snittet, mens beregnet utgiftsbehov også 13 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 
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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. Andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 20-66 
år har økt fra 3,0 prosent i 2016 til 3,3 prosent i 2019. Nasjonalt har utviklingen vært stabil. 

I aldersgruppen 18-24 år har det vært en stigende andel sosialhjelpsmottakere, fra 5,2 prosent i 2016 til 
5,7 prosent i 2018. I 2019 falt dette til 4,8 prosent. Dette er nå lavere enn K13/landsgjennomsnittet. 

Karmøy har en høyere andel mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. 

Bosetting av flyktninger: Karmøy bosatte 28 flyktninger i 2019, en reduksjon fra 89 i toppåret 2016, i 
tillegg var det 17 personer på familiegjenforening slik at det totalt ble bosatt 106 personer i 2016. 
Bosetting i forhold til innbyggertallet er noe under K13 og landsgjennomsnittet. 

 

Nye tiltak 

 

Opptrappingsplan nye rustilskudd 2020 

Karmøy kommunen har fått tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddene her fungerer slik at 
kommunen får mest midler i starten. Deretter trappes statlig finansiering ned over fire år, og 
kommunene må egenfinansiere aktiviteten. Alternativet er å ikke søke om slike tilskudd. Tilskuddene 
her benyttes til å øke bemanning innen arbeid med rus- og psykisk helse. Disse aktivitetene går på tvers 
av ulike tjenesteområder, og tiltaket påvirker derfor tre ulike tjenesteområder. Totalt medfører 
opptrapping av kommunal finansiering av disse aktivitetene en økt/endret kostnad på 365 000 kroner i 
2021. Dette er fordelt på følgende tjenesteområder: 

Tjenesteområde 07 Helse økes med 121 000 kroner. Tjenesteområde 08 Omsorg reduseres med -5 000 
kroner. Tjenesteområde 09 Sosial økes med 249 000 kroner. Opptrapping av egenfinansiering av 
tilskudd til kommunalt rusarbeid. Tilskuddet benyttes til å øke bemanningen innen rus og psykisk 
helsearbeidet og det gis en statlig finansiering med nedtrapping over 4 år, der kommunen overtar 
egenfinansieringen gradvis. 

Tilskudd prostdiakon 

Karmøy kommunestyre har vedtatt å videreføre finansieringen av 25 prosent av lønnskostnaden knyttet 
til en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune i 2021. Kommunens andel av lønnskostnaden blir 
på om lag kr 200 000. Dette betinger at Stavanger bispedømme og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører 
sin andel av lønnsmidlene. 

Innsparing 

 

Bosettingsbudsjettet 

Etter flyktningkrisen for noen år siden har antall flyktninger som skal bosettes i Karmøy gått ned. 
Kommunen får egne tilskudd til disse, og disse tilskuddsinntektene faller kraftig. Det er derfor behov for 
å redusere kostnadene på dette området. Færre deltakere i introduksjonsprogrammet medfører 
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reduksjon i stønader til dette. Det er i 2020 redusert med 2 årsverk knyttet til flyktningefeltet innenfor 
flyktningetjenesten, og ytterligere reduksjoner må vurderes i 2021 dersom anmodningen fra staten blir 
på 20 bosettinger, blant annet foreslås det en reduksjon på 0,5 årsverk innen helsestasjonstjeneste 
knyttet til arbeid mot flyktninger. I tillegg vil utgifter til bosetting kunne reduseres, eksempelvis husleie i 
påvente av ankomst kommunen. Det vil også i større grad bli gjennomført 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. 

Endringer per tjenesteområde: 

Tjenesteområde 2021 2022 2023 2024 

03 Skole -1 650 000 -3 486 000 -4 303 000 -4 303 000 

07 Helse -349 000 -349 000 -349 000 -349 000 

09 Sosial -4 786 000 -8 846 000 -9 570 000 -10 468 000 

Redusert integreringstilskudd 7 707 000 14 476 000 16 244 000 17 274 000 

 

Demografi sosial 

Endringer i befolkningssammensetningen i prognosene fremover tilsier at antatt utgiftsbehov på 
sosialområdet vil gå noe ned fra 2022-2024. Dette legges til grunn i økonomiplanen. 
Befolkningsprognosen bygger på SSBs hovedalternativ, og er omtalt i eget kapittel. 

Innsparing sosialhjelp 

Sosialhjelp er tatt ned med 1,7 mill. kroner. Endringen forklares med økt bostøtte og tiltak for utsatte 
grupper med innføring av egenandelstak. Videre er forventning om behov for sosialhjelp tatt ned da en 
har fått flere stønadsmottakere på rett ytelse. Det antas videre at en ikke får særlig økning i 
arbeidsledighet som medfører økte sosiale hjelp kostnader. Erfaringene med innføringen av 
barnetrygden som ikke inntekt har ikke gitt forventet kostnadsøkning i sosialhjelp. 

Kutt tilskudd gatejuristen 

Av hensyn til den økonomiske situasjonen i kommunen er det foreslått kutt i enkelte ikke-lovpålagte 
oppgaver. Tilskuddet til Gatejuristen på 100 000 kroner er i den forbindelse foreslått kuttet. Gatejuristen 
tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige i Stavanger og tilstøtende kommuner. 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
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Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sosial              
MO senter 2021 -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Sosial  -4 250 36 250 40 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 69 482 64 220 62 324 59 230 58 217 58 218 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

6 771 6 546 6 636 5 410 5 224 4 248 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

12 676 11 544 11 668 11 668 11 668 11 668 

Overføringsutgifter 39 859 42 452 39 361 38 125 37 625 37 125 
Finansutgifter 2 450 0 89 89 89 89 

Sum Driftsutgifter 131 238 124 762 120 078 114 522 112 823 111 348 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -900 -634 -652 -652 -652 -652 
Refusjoner -10 915 -6 362 -6 481 -5 743 -5 028 -4 388 

Sum Driftsinntekter -17 529 -6 996 -7 133 -6 395 -5 680 -5 040 

Sum 113 709 117 766 112 945 108 127 107 143 106 308 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid  22 024 22 539 21 707 19 567 19 381 18 405 
Tilbud til personer med rusproblemer  15 629 21 540 22 088 22 330 22 570 23 233 
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi  10 864 10 463 10 530 10 530 10 530 10 530 
Introduksjonsordningen  18 602 11 346 9 998 8 114 7 576 7 554 
Kvalifiseringsordningen  10 529 11 798 11 739 11 739 11 739 11 739 
Økonomisk sosialhjelp 36 061 40 080 36 883 35 847 35 347 34 847 

Sum 113 709 117 766 112 945 108 127 107 143 106 308 
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Barnevern 
 

Driftsbudsjett med endringer 
 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 97 820 97 820 97 820 97 820 

Sum Kostra-korrigeringer -1 287 -1 287 -1 287 -1 287 
Sum Lønns- og prisvekst 919 919 919 919 
Sum Pensjonsendringer -1 605 -1 605 -1 605 -1 605 

Andre tekniske justeringer     
Sum Andre tekniske justeringer 0 0 0 0 

Tekniske justeringer -1 973 -1 973 -1 973 -1 973 

Konsekvensjustert ramme 95 847 95 847 95 847 95 847 

Innsparing     
Demografi barnevern 0 -1 600 -3 500 -4 800 
Innsparing barnevern  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Lavere anslag personalforsikringer -7 -7 -7 -7 
Sum Innsparing -4 007 -5 607 -7 507 -8 807 

Nye tiltak -4 007 -5 607 -7 507 -8 807 

Ramme 2021-2024 91 840 90 240 88 340 87 040 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

0-17 år Hjelpetiltak Barn 
med barnevernstiltak 
per 31.12. (antall) 

142 139 135 135 135 135 

Fortløpende 
gjennomgang og 
prioritering av barn med 
hjelpetiltak 
 

Barn med tiltak 
institusjon per 31.12 

6 4 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 

101 99 95 93 91 90 

Det tilstrebes å gi mest 
mulig hjelp i hjemmet 
for å redusere antall 
barn under omsorg. 
 

Meldinger i alt 479 600 600 600 600 600 

Antall meldinger til 
barnevernet utløser 
undersøkelsesplikt 
 
NB! Det er nye kriterier 
for hva som skal 
registreres som melding 
fra og med 2020. Dette 
gjør at aktivitetstallet 
øker til 600.  
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Unge voksne i ettervern, 
fosterhjem institusjon 

20 20 20 21 23 25 

Unge voksne i ettervern 
som er plassert i 
fosterhjem/ 
familiehjem. Pr dags 
dato gjelder dette i 
alderen 18-23 år. 
 

 

Sammendrag budsjett 
 
Barneverntjenesten i Norge er i stor endring. Forslag til ny barnevernlov er lagt 
fram.  Barnevernreformen gir retning for barnevernarbeidet framover.  Den vil innføres gradvis og vil 
stille økte krav til kommunen framover både faglig og økonomisk. 

Barneverntjenesten har fokus på forsvarlig drift med barnets beste i fokus, og at barn i størst mulig grad 
skal få hjelp i Karmøy, uten å måtte flytte fra kommunen ved omsorgsplasseringer. 

Demografiutvikling viser en reduksjon i barnetall framover som medfører reduserte behov innen 
barneverntjenesten. Utviklingen de siste år har vist at aktivt arbeid i familiene i Karmøy har gitt 
resultater i form av reduksjon i antall barn i institusjon og fosterhjem. Det er også redusert antall barn 
som får hjelpetiltak ved at barn og familier som har størst behov prioriteres og får mer hjelp, mens tiltak 
til familier som klarer omsorgen selv er avsluttet. 

Etter flere år med økning i utgifter knyttet til barnevern er utvikling snudd og budsjettrammen oppleves 
forsvarlig. Utgifter som følge av redusert antall barn og redusert antall omsorgsplasseringer gir mulighet 
til innsparing. 

Ny barnevernlov innebærer økt kommunalt finansieringsansvar for barneverntiltak, tidspunkt for 
iverksettelse er foreløpig satt til 2022. Det er uklart hvordan dette kompenseres ifra statlig hold og det 
er derfor ikke medtatt i budsjett for 2021 – 2024. 

Det er forventet en relativt stor økning i kostnader fra 2022 på grunn av reformen. Usikkerhet om 
finansieringen av denne og stram kommuneøkonomi gjør at det må jobbes med å utvikle mer lokale og 
rimeligere tiltak enn det som kan kjøpes fra det statlige barnevernet allerede i 2021. 

Barneverntjenesten vil forsterke arbeidet med aktive forebyggende tiltak i familiene. På denne måten 
kan man unngå omsorgsplasseringer i fosterhjem og institusjon, noe som ofte medfører flytting av barn 
bort fra Karmøy. 

Det er vedtatt å øke aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år. 

Ulike forebyggende tiltak innenfor barneverntjenesten er under utprøving og må ses opp mot hverandre 
ut fra ønsket resultat for barn og familier, samt prioritering innen tjenesten opp mot lovpålagte tiltak. 
Prosjekt Bufetat oppfølging og losfunksjon for ungdom videreføres. Oppgavene med å følge opp sårbar 
ungdom i skole følges opp av barneverntjenesten og familiesenteret, i samarbeid med skole og PPT. Det 
vil også vurderes å prøve ut miljøarbeid i hjemmet som et forebyggende tiltak for barn som ikke er 
plassert innenfor barneverntjenestens budsjettramme. Dette vil erstatte kjøp av tjenester. 

Det er i budsjettforslaget for 2021 gjort en teknisk endring i budsjettet med reduserte utgifter på 
tjenesteområde barnevern og økt ramme på tjenesteområde administrasjon. Dette er knyttet til 
kommuneadvokaten. Etter Kostra-regelverket skal bruk av kommuneadvokaten i forbindelse med 
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barnevernssaker bokføres under tjenesteområde barnevern. Lavere saksmengde her gjør at det nå 
vurderes riktig å føre en mindre andel av kommuneadvokatens utgifter på tjenesteområde barnevern. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
NOU 2016: 16 Ny barnevernlov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse:  
Det er gjort en 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): Ansvaret for barnevernet er 
delt mellom stat og kommune. En rekke utredninger og evalueringer av barnevernet har pekt på at 
dagens ansvarsdeling er en kime til utfordringer, og at enkelte beslutninger tas langt fra 
brukerne. Uklare ansvarsforhold kan føre til uforutsigbarhet i tilbudet og samhandlingsutfordringer, noe 
som først og fremst rammer barna som har behov for hjelp. Reformen trer i kraft fra 2022 

Mål med reformen: 

 Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 

 Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 

 Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

 Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv 

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.  Fra 2021 innføres det en årlig tilstandsrapportering til 
kommunestyret. Det er også vedtatt at retten til ettervern øktes fra 23 år til 25 års alder. 

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.  

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Inkluderende og 
mangfoldig 
kommune 

Barn og unge får 
hjelp ved 
mistanke om 
omsorgssvikt  

Barn med undersøkelse  182 175  175 
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Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Riktig 
kompetanse 
innen 
kjerneoppgaver i 
BV   

Andel ansatte innen kjernebarnevern 
som har barnevern og sosionomfaglig 
utdanning   

 86,0 %  90,0 % 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

      

       
       

 
 

Kostra-analyse 
 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Andel netto driftsutgifter til barn som er 
plassert av barnevernet (f.252) 

58,2 % 58,2 % 55,8 % 55,7 % 56,8 % 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er 
plassert av barnevernet (f.251) 

14,0 % 15,4 % 12,5 % 12,1 % 12,0 % 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 
(funksjon 244) 

27,8 % 26,4 % 31,7 % 32,1 % 31,2 % 

Netto driftsutgifter til sammen per innbygger 
**) 

2 308 2 233 2 156 2 261 2 354 

Produktivitet      
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 
dager 

97,6 % 99,4 % 99,1 % 99,1 % 99,1 % 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 
3 måneder 

96,0 % 96,0 % 88,0 % 89,0 % 88,0 % 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) 

18,9 19,0 19,1 18,3 18,6 

Dekningsgrad      
Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år 

4,1 % 3,8 % 3,6 % 3,8 % 3,8 % 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-
17 år (B) 

4,2 % 3,6 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 

Kvalitet      
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-
17 år (B) 

4,8 4,2 4,9 5,1 5,2 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy kommune hadde i 2019 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. Kostnadene til 
saksbehandling utgjør en lavere andel i Karmøy, mens utgiftene til både barn som er plassert av 
barnevernet og barn som ikke er plassert av barnevernet er noe høyere. Andelen av utgifter i 
barnevernet som går til barn som ikke er plassert av barnevernet er økt fra 7,9 prosent i 2017 til 15,4 
prosent i 2019. 
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Personaldekning. For 2019 er stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år om lavere i Karmøy 
kommune enn i K13. 

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 19,0 barn per årsverk i Karmøy, noe 
som er likt K13. 

Barn med undersøkelse eller tiltak. Antall barn med undersøkelse ligger per 2019 noe lavere enn K13, 
mens antall barn med barnevernstiltak ligger nokså likt K13 og landsgjennomsnittet. Det er andelen barn 
med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som drar tallene for Karmøy litt opp. 

Karmøy hadde en litt høyere andel undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 måneder enn på 
landsbasis, mens antall meldinger med behandlingstid innen 7 dager ligger marginalt høyere enn  

Innsparing 

Demografi barnevern 

Antall barn i Karmøy er fallende. Det vises til eget tiltak om redusert vekst barnevern i 2021-budsjettet. 
Også i årene fremover forventes det lavere utgifter. Det legges her til grunn hovedalternativet i SSBs 
befolkningsfremskrivninger. Denne prognosen, og usikkerheten i disse, er nærmere beskrevet i 
kapittelet om befolkningsendringer. Den befolkningsprognosen er lagt til grunn både i fremskrivningene 
av veksten i de frie inntekter og for å fremskrive utgiftsbehovet i de store tjenesteområdene. 
Kommunen er, i likhet med store deler av landet, i en situasjon der antall eldre øker, mens antall barn 
går ned. For å kunne finansiere de områdene med økte tjenestebehov er det viktig for kommunen å ta 
ned kostnadene til aldersgruppene det blir færre av. I økonomiplanen er det lagt til grunn at færre barn 
vil gi reduserte utgifter til barnevernsområdet i økonomiplanperioden. 

Innsparing barnevern  

Demografiutvikling viser en reduksjon i barnetall framover som medfører reduserte behov innen 
barneverntjenesten. Utviklingen de siste år har vist at aktivt arbeid i familiene har gitt resultater i form 
av reduksjon i antall barn i institusjon og fosterhjem. Utgifter som følge av dette gir mulighet til 
innsparing på 4 mill kroner i 2021 sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett 2020. Innsparingen er 
avhengig av at prognosen for antall barn under omsorg er svakt synkende.  

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Driftsbudsjett 

 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 71 678 71 682 69 672 69 352 69 352 69 352 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

13 314 11 351 10 878 9 278 7 378 6 078 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 124 0 0 0 0 
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Overføringsutgifter 24 832 25 856 22 651 22 651 22 651 22 651 

Sum Driftsutgifter 110 386 109 013 103 201 101 281 99 381 98 081 

Driftsinntekter       
Refusjoner -15 556 -11 193 -11 361 -11 041 -11 041 -11 041 

Sum Driftsinntekter -16 367 -11 193 -11 361 -11 041 -11 041 -11 041 

Sum 94 019 97 820 91 840 90 240 88 340 87 040 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Barnevernstjeneste 25 010 26 773 24 906 24 906 24 906 24 906 
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av 
barnevernet 

14 148 14 331 13 890 13 890 13 890 13 890 

Barnevernstiltak når barnet er plassert av 
barnevernet 

54 861 56 716 53 044 51 444 49 544 48 244 

Sum 94 019 97 820 91 840 90 240 88 340 87 040 
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Forvaltning 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 12 705 12 705 12 705 12 705 

Sum Kostra-korrigeringer -2 011 -2 011 -2 011 -2 011 
Sum Lønns- og prisvekst -593 -593 -593 -593 
Sum Avskrivninger -86 -86 -86 -86 
Sum Pensjonsendringer -565 -565 -565 -565 

Tidsavgrenset bevilgning     
Kompetanseoverføring -80 -80 -80 -80 
Sum Tidsavgrenset bevilgning -80 -80 -80 -80 

Andre tekniske justeringer     
Sum Andre tekniske justeringer 0 0 0 0 

Tekniske justeringer -3 335 -3 335 -3 335 -3 335 

Konsekvensjustert ramme 9 370 9 370 9 370 9 370 

Innsparing     
Effektivisering digitalisering arkiv areal og 
byggesak 

-715 -715 -706 -715 

Gebyr på registrering/tilsyn av byggesaker som 
er unntatt søknadsplikt 

-250 -250 -250 -250 

Gebyr på utbyggingsavtaler og volumendring på 
plansaksbehandling 

-157 -157 -157 -157 

Innføring av tilsyn avløpsanlegg -132 -132 -132 -132 
Lavere anslag personalforsikringer -6 -6 -6 -6 
Nytt gebyr knyttet til godkjenning av 
tiltaksplaner etter forurensningsforskriften 

-150 -150 -150 -150 

Salg av tjenester til Bokn kommune -40 -40 -40 -40 
Økte gebyrinntekter byggesak/kart og 
oppmåling 

-995 -995 -995 -995 

Sum Innsparing -2 445 -2 445 -2 436 -2 445 

Nye tiltak -2 445 -2 445 -2 436 -2 445 

Ramme 2021-2024 6 925 6 925 6 934 6 925 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Antall bestillinger fra 
Infoland 

848 850 850 850 850 900  

Gitt midlertidig 
brukstillatelser/ferdigattest 

548 550 550 550 550 600  

Gitte 
igangsettingstillatelser 

122 140 150 150 150 160  

Gitte rammetillatelser 117 120 120 130 130 140  

Politisk godkjente 
planer/planendringer 

9 14 25 25 25 25  

Utstedte matrikkelbrev 341 320 320 320 320 320  

 

Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde forvaltning omfatter kommunens netto utgifter til utarbeiding og annet arbeid knyttet 
til planer etter plan- og bygningsloven. Herunder arbeid med reguleringsplaner og kommuneplanens 
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areal- og samfunnsdel. I tillegg netto utgifter til blant annet byggesaksbehandling og kart og 
oppmålingssaker. De sistnevnte områdene er i stor grad gebyrfinansierte. 
 
De største endringene er knyttet til gebyrnivå og endringer i gebyrregulativet. Selvkost innebærer at 
ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av 
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på 
tjenestene. Gebyrregulativet gikk gjennom en stor endring med virkning fra 2020 og erfaringene som er 
gjort viser at det er nødvending med noen justeringer. I stor grad betyr dette at enkelte gebyrer vil få en 
økning, mens andre gebyrer blir redusert.  Dette for å harmonisere med faktisk tidsbruk i den enkelte 
sak.  I 2020 er det anslått en selvkostgrad på 85 %, mens i 2021 anslås det en selvkostgrad på 90 %. 
Forslag til endringer i gebyrregulativet er omtalt under. 

Kommunen holder seg innenfor lovpålagte tidsfrister for saksbehandling. Vi har få fristbrudd og generelt 
kort saksbehandlingstid. 

2,1 mill. kroner av rammen på tjenesteområde forvaltning er flyttet til tjenesteområde for 
administrasjon. Dette gjelder tilskudd til Haugaland Vekst. Rådmannen vurderer det som riktig at denne 
type utgifter med regional nærings- og utviklingsarbeid hører inn under tjenesteområde Administrasjon, 
slik dette er definert av SSB/Kostra. 
 
Om endringer i gebyrregulativet 

Det foreslås en del endringer i gebyrregulativet innen areal og byggesak mv. Hele gebyrregulativet er 
vedlagt budsjettdokumentet. Under omtales de viktigste endringen. 

Kap 1. Generelle bestemmelser. 

Ingen endringer. 

Kap 2. Private reguleringsplaner 

Private reguleringsplaner har vært lenge vært kraftig subsidiert, blant annet fordi dette er gode verktøy 
for å sikre god samfunnsutvikling. På grunn av at selvkostgraden var så lav som rundt 30 prosent, ble det 
imidlertid gjort store endringer fra 2019 til 2020. Stor økning i gebyrer medførte en økning av 
selvkostgraden til 70 prosent. 

En uheldig konsekvens av dagens gebyrregulativ er at prisen for en mindre reguleringsendring har økt så 
betraktelig at det har vært en stor økning i antall dispensasjoner i byggesaken. Dette har medført en 
økning i byggesaks- og b klagesaksbehandling. Rådmannen ønsker at flere skal foreta mindre 
reguleringsendringer i stedet for å søke om dispensasjon, da dette krever store ressurser fra kommunen, 
samt at det er en uforutsigbar veg å gå for både tiltakshaver og kommunen. 

I dag koster en mindre endring som kan behandles administrativt totalt 25 160 kroner. I revidert 
gebyrregulativ foreslås denne nå til 11 250 kroner..  

En forventer ut fra denne satsen en stor økning av mindre reguleringsendringer, mens det forventes 
tilsvarende redusert antall dispensasjoner i byggesaker. Totalt sett vil dette gi en stor 
effektiviseringsgevinst i byggesakene der en i mange saker kan potensielt redusere 
saksbehandlingstiden med ca. 3 måneder. En mindre reguleringsendring vil også ta noe tid, men en 
reguleringsendring kan igangsettes helt i startfasen av prosjekteringen slik at det foregår parallelt, noe 
som betyr at når prosjektet er klar for innsending til kommunen for godkjenning er reguleringsendringen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/
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i de fleste tilfeller allerede vedtatt og kommunen har 3 uker på seg, kontra 16 uker ved dispensasjon 
med ekstern uttalelse (kommunen har 12 uker og fylkesmannen 4 uker). 

En annen endring i foreslått gebyrregulativ er at prisene på 1. gangsbehandling er i gjennomsnitt 
redusert med 20 000 kroner. Samtidig er det foreslått ett nytt gebyr der kommunen fakturerer 21 000 
kroner ved innsending av planforslag. Det betyr i praksis at prisen på en full planprosess blir det samme, 
men betalingen blir fordelt utover. Dette på bakgrunn av at det kan ta lang tid mellom innsending av 
planforslaget og 1. gangsbehandling (politisk behandling). Samtidig vil da kommunen ta gebyr for de 
som sender inn et svært mangelfullt planforslag som aldri kommer til politisk behandling av ulike 
årsaker. 

Det foreslås også at timeprisen reduseres fra 1 450 kroner til 1 050 kroner, samtidig som det 
innføres  gebyr på frivillig veiledningsmøte i forkant av lovhjemlet oppstartsmøte, som foreslås til 1 
timepris. 

Med forventet volumøkning vil selvkostgraden gå fra ca. 70 til 77 prosent. 

Videre starter nå kommunen opp med utbyggingsavtaler, og det vil bli satt av tid i formannskapet til 
gjennomgang av konseptet i slutten av 2020. I tilfeller der en eller flere private parter tar initiativ til 
utbyggingsavtale faktureres det et gebyr på 13 000 kroner som dekker de juridiske kostnadene, samt 
kunngjøringskostnadene i avisen. 

Kap 3. Byggesak 

Det ble foretatt store endringer fra 2019 til 2020 budsjettet. For å øke selvkostgraden ble gebyrene i økt 
med rundt 20 prosent. Siden gebyrregulativet var bygget opp på en helt ny måte, var det usikkerhet om 
hvordan dette ville slå ut.. I løpet av 2020 har vi gjort opp en rekke erfaringer som gjør at rådmannen nå 
foreslår enkelte justeringer. Dette for å bedre reflektere den faktiske tidsbruken kommunen har i ulike 
typer saker. Erfaringene viser at enkelte type saker er subsidiert kraftig, mens andre saker er for dyre. 
Det betyr at vi må øke noen satser, mens andre satser blir redusert. Samtidig så økes også 
selvkostgraden fra 85 prosent til overkant av 90 prosent 

De største endringene er: 

 Nytt gebyr for meldesaker. Alle tiltak som er unntatt søknadsplikt er fortsatt meldepliktige. Når 
saken er meldt inn til kommunen legges dette inn i kartbasen, samtidig som kommunen foretar 
kontroll om det faktisk er unntatt søknadsplikt. Erfaringene viser at selv om mange tror tiltaket 
er unntatt søknadsplikt så er det i realiteten søknadspliktig. Gebyret er på 500 kroner og skal 
sørge for å dekke kostnadene til kontroll/tilsyn samt registrering i kartbasen.. 

 Endring av dispensasjoninndeling. I dag koster det 7500 kroner uansett hvilken type 
dispensasjon som det søkes om. Det betyr at enkelte dispensasjoner, eksempelsvis søknad om 
dispensasjon fra opparbeidelse av offentlig veg, som nå foreslås til 21 000 kroner, har vært 
kraftig subsidiert til fordel for dispensasjon fra teknisk forskrift som reduseres til 3000 kroner. 
Rundt 70 prosent av dispensasjonene som behandles omfatter kun kommunal behandling. 
Gebyret for slike saker foreslås redusert fra 7500 til 6500 kroner. 

 Timeprisen blir redusert fra 1450 til 1010 kroner. 

 Eneboliger blir økt fra 11 500 til 16 500 kroner mens mindre tiltak som garasjer, naust og 
lignende blir noe redusert i pris. 

 Fjerning av støtte til bygg etter passivhusstandard, plusshus. 
I 2020 ligger det inne at dersom en bygger passivhus, plusshus og enkelte andre «grønne tiltak» 
så kunne saksbehandlingsgebyret reduseres opp til 100 %. Ingen har så langt i 2020 benyttet seg 
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av dette. Etter gjennomgang viser det seg også at en slik rabatt kan være i strid med 
selvkostprinsippet og foreslås derfor fjernet fra gebyrregulativet. Dersom en slik subsidiering 
skal videreføres, må dette finansierer med egen kommunal bevilgning. 

Kap 4. Kart og oppmåling 

Her er det ikke foretatt noen store endringer. Jevnt over er det en mindre økning på gebyrene på 
bakgrunn av økt selvkostgrad. I 2020 var det estimert til 85 prosent selvkostgrad, mens i 2021 er det 
estimert til 90 prosent selvkostgrad innenfor kart og oppmåling. 

Timeprisen foreslås redusert fra 1450 til 1 080 kroner. 

Kap 8. Forurensningsloven/forurensningsforskriften 

I 2020 ble det innført gebyr knyttet til tilsyn av private avløpsanlegg samt offentlige avløpsanlegg. Disse 
gebyrene foreslås uforandret. Det et presisert at gebyret også gjelder kapittel 15 i 
forurensningsforskriften. 

Det foreslås et nytt gebyr knyttet til godkjenning av tiltaksplaner i forurenset grunn. I dag er dette 
kostnadsfritt, men erfaringene viser at det er store ressurser knyttet til behandling av disse. Kommunen 
har anledning til å ta gebyr for behandlingen av disse iht. selvkostprinsippet. En tiltaksplan skal vise 
hvilke tiltak en skal gjøre i forhold til behandlingen av den forurensede grunnen. 

Forventet selvkostgrad er 100 %. 

Øvrige kapitler 

Ingen store endringer foruten økning i samsvar med alminnelig prisstigning med unntak av kapittel 5 – 
eierseksjonering, hvor selvkostgraden foreslås økt fra ca. 85 prosent til ca. 90 prosent. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Kommunal planstrategi 2020-2023 
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 gjennomført våren 2020. Kommunestyret vedtok Kommunal planstrategi 
2020-2023 i juni  2020 - altså med god tidsmargin i forhold til lovens krav. Dokumentet gir et godt 
grunnlag for å følge opp status og framdrift i planprosessene både fra politisk og administrativt nivå. 

Lenke til planstrategien: https://www.karmoy.kommune.no/kommunal-planstrategi-2020-2023/ 

Kommuneplan 2021-2030 
Planstrategien dokumenterer at det er et omfattende antall planprosesser og- dokumenter, som 
det  skal arbeides med i inneværende kommunestyreperiode. Det er imidlertid spesielt  to planprosesser 
som trer tydelig fram. Dette gjelder full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen og 

https://www.karmoy.kommune.no/kommunal-planstrategi-2020-2023/
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arealdelen. Samfunnsdelen med handlingsdel kommer først i tidsrekken blant disse.  Forventet 
ferdigstillelse er høsten 2021. En slik prioritert framdrift legger grunnlaget for at samfunnsdelen kan 
fungere etter intensjonen, som et overordnet politisk styringsverktøy, allerede i nåværende 
kommunestyreperiode.  

Revisjon av kommuneplanens arealdel følger deretter. Framdrift for dette arbeidet, slik det framgår av 
Planstrategi 2020-2023, er oppstart i 2021 med endelig planvedtak i nåværende kommunestyre i 2023. 

Som en oppfølging av vedtatte kommunedelplaner for kommunens tre byer og forestående revisjon av 
kommuneplanens arealdel, er det i Kommunal planstrategi 2020-2023 lagt opp til utarbeidelse av 
en parkeringsstrategi. Dette omfatter emner som parkeringsbehov og- dekningsgrad, 
parkeringsbestemmelser knyttet til konkrete byggesaker, mulige frikjøpsordninger med mer. For å sikre 
samstemthet i plansystemet er det naturlig at en parkeringsstrategi blir en integrert del av 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Parkeringsbestemmelser er viktige verktøy som kan 
stimulere til ønsket utvikling og støtte opp om de mål som vil ligge i den reviderte kommuneplanens 
samfunnsdel. I følge planstrategien skulle parkeringsstrategien ferdigstilles i 2020, men rådmannen 
mener det er mer hensiktsmessig å koordinere dette arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. 
Administrasjonen har allerede innhentet relevant kunnskapsgrunnlag og dette vil bli medtatt i 
utarbeidelsen av nye parkeringsbestemmelser. 

Kommende større planarbeider i 2021: 
Områderegulering for Kolnes sentrum 
Områderegulering for historiske Avaldsnes 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

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 
 
Overordnet mål: God økonomisk styring og riktig prioritering 
Delmål 1 : Å sikre sammenheng mellom planer. 
Gjennomføre full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, i inneværende 
kommunestyreperiode. Planprosesser preget av engasjement og etablering av arenaer for samskaping, 
slik det er formulert i kommunens lederprinsipper, er sentrale virkemidler for måloppnåelse. 

Aktiv bruk av det kommunale plansystemets struktur, med oppbygging fra overordnet nivå til detaljnivå, 
for å etablere god sammenheng mellom prioriteringer og satsningsområder i kommuneplanens 
samfunnsdel og økonomiske prioriteringer i handlingsdelen. 
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Indikatorer: 
- Framdrift i samsvar med vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023 

Delmål 2: Bruke data og analyse 
Sikre at kommunen har kompetanse og ressurser til aktiv bruk av statistikk og avansert 
prognoseverktøy, som grunnlag for samfunnsplanlegging og utvikling av framtidsretta tjenester. 

Følge opp kommunestyrets verbale punkt i budsjettvedtak i sak 139/19 knyttet til FNs bærekraftsmål , 
blant annet ved aktiv bruk av resultatene fra kommunens deltakelse i pilotprosjektet kalt U4SSC (United 
4 Smart Sustainable Cities) 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Kart og oppmåling brutto driftsutgifter beløp 
pr innb (kr) 

217 222 198 226 245 

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per 
innbygger (B) **) 

260 329 386 435 431 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per 
innbygger (B) **) 

29 40 95 103 110 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per 
innbygger (B) 

145 190 267 291 286 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr) 11 100 11 400 24 431 14 961 14 919 

Gebyr for opprettelse av grunneiendom  (kr) 29 400 30 200 23 687 18 870 18 847 

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr) 23 400 24 050 175 116 74 483 74 082 

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 
12 ukers frist (dager) 

23 24 42 37 37 

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist (dager) 

10 10 19 18 18 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 lavere netto utgifter til forvaltningsområdet (plansaksbehandling, 
byggesaksbehandling, eierseksjonering, kart og oppmåling enn gjennomsnittet i sammenlignbare 
kommuner (K13). Tjenesteområdet er på mange områder 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 24 
kalenderdager, mot 37 på landsbasis. For byggesaker med 3 ukers frist hadde Karmøy en gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid på 10 dager, mot 18 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. Her må det tas forbehold om at 
kommuner har ulike gebyrregulativ, og Karmøys gebyrregulativ foreslås også endret i budsjettforslaget 
for 2021.  
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Tidsavgrenset bevilgning 

Kompetanseoverføring 

Det ble i 2020 gjort en engangsbevilgning for å kunne dekke «overlapping» ved rekruttering til enkelte 
sentrale stillinger. Dette for å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen. 
Bevilgningen utgår fra 2021, i tråd med vedtatt økonomiplan. 

Innsparing 

Effektivisering digitalisering arkiv areal og byggesak 

I forbindelse med overgang til digitale byggesøknader og elektronisk post, er det nå mindre behov for 
manuell innregistrering av post. Videre har kommunen innført nytt sakssystem som desentraliserer 
oppgavene fra støttefunksjoner til saksbehandler. Det medfører at vi nedbemanner med en 
arkivarstilling gjennom naturlig avgang. Tiltaket er budsjettert med en samlet besparelse på 715 000 
kroner inkl. pensjon fra og med 2021.  

Gebyr på registrering/tilsyn av byggesaker som er unntatt søknadsplikt 

Alle byggesaker som er unntatt søknadsplikt er meldepliktige til kommunen. Når saken er meldt inn til 
kommunen legges dette inn i kartbasen, samtidig som det foretas kontroll om det er unntatt 
søknadsplikt. Erfaringene viser at selv om mange tror tiltaket er unntatt søknadsplikt, så er det i 
realiteten søknadspliktig. Gebyret er på 500 kroner og skal sørge for at kontrollen/tilsynet samt 
registreringen i kartbasen blir dekket. Det er budsjettert med 250 000 kroner i økte inntekter fra 
meldesaker.  

Gebyr på utbyggingsavtaler og volumendring på plansaksbehandling 

I forbindelse med at kommunen starter med å tilby utbyggingsavtaler, så vil kommunen fakturere 13 
000,- kroner når avtalen er vedtatt til den private initiativtakeren. Kommunen stater nå med å tilby 
utbyggingsavtaler, og vil i den anledningen fakturere 13 000 kroner til den private initiativtakeren når 
avtalen er vedtatt av kommunestyret. Satsen er i samsvar med sammenlignbare kommuner. Budsjettet 
for 2021 er økt med 60 000 kroner for inntekter fra utbyggingsavtaler.  

Justeringer i gebyrregulativet gjør at det blir billigere å foreta mindre reguleringsendringer. Som følge av 
dette antar en at en vil få økt volum av søknader om mindre reguleringsendringer. Det er lagt 
inn 100 000 kroner i merinntekter som følge av flere saker.  

Innføring av tilsyn avløpsanlegg 

Kommunestyret har i sak 68/20 vedtatt «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter 
forurensningsforskriften §§ 12 og 13». Det følger av den vedtatte saken at det skal ansettes inntil to 
tilsynsmedarbeidere som skal lønnes etter selvkostprinsippet. Den første stillingen er blitt besatt fra og 
med våren 2020, og tilsynsvirksomheten er i gang. I budsjettet fra og med 2021 er det lagt inn to 
stillinger samt dekning av andre driftsutgifter. Samlede inntekter for 2021 er budsjettert med 1 680 000 
kroner. 

I selvkostprinsippet inngår også dekning av indirekte utgifter (del av felleskostnader) og kapitalkostnader 
(som føres på finanspostene), dette medfører at budsjettet viser en netto inntekt i budsjettforslaget på 
132 000 kroner. For 2021 er selvkostregnskapet planlagt med å gå i null. 

For tilsyn med private avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kapittel 12 vil det for hver abonnent 
påløpe et årlig gebyr på 310 kroner. Dette er uendret fra vedtaket i 2020. Utslipp etter 
forurensningsforskriftens kapittel 12 omfatter sanitært avløpsvann fra helårsboliger, fritidsboliger, 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 192 av 249 

turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som slipper ut 
gråvann, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 12 kun dersom det er innlagt vann. 

Forurensningsforskriftens kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann med samlet utslipp 
mindre enn 2 000 pe til ferskvann, mindre enn 2 000 pe til elvemunning eller mindre enn 10 000 pe til 
sjø. Utslipp av sanitært avløpsanlegg fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe omfattes ikke av 
forurensningsforskriftens kapittel 13. Det er i dag kun kommunale avløpsanlegg i kapittel 13. Gebyr for 
tilsyn med disse anleggene vil bli belastet selvkostregnskapet for disse tjenestene. Størrelsen på gebyr 
for tilsyn med avløpsanlegg etter kapittel 13 vil bli fastsatt etter medgått tid. Kommunen skal også drive 
tilsyn etter forurensningsforskriftens § 15 som i all hovedsak gjelder vaskehaller og bensinstasjoner. 
Også tilsyn etter forurensningsforskriftens § 15 blir utfakturert etter medgått tid.  

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Nytt gebyr knyttet til godkjenning av tiltaksplaner etter forurensningsforskriften 

Det foreslås et nytt gebyr knyttet til godkjenning av tiltaksplaner i forurenset grunn, jfr. punkt 8.5-8.6 i 
gebyrregulativet. I dag er dette kostnadsfritt, men erfaringene viser at det er store ressurser knyttet til 
behandling av disse. Kommunen har anledning til å ta gebyr for behandlingen av 
disse etter selvkostprinsippet. En tiltaksplan skal vise hvilke tiltak en skal gjøre i forhold til behandlingen 
av den forurensede grunnen. I budsjettet for 2021 er det lagt inn en inntekt på 150 000 kroner.  

Salg av tjenester til Bokn kommune 

Karmøy kommune utfører ajourføring av kartdatabase for Bokn kommune iht. samarbeidsavtalen. Det 
er budsjettert 40 000 kroner for dette arbeidet i 2021.  

Økte gebyrinntekter byggesak/kart og oppmåling 

I løpet av 2020 er det gjort en rekke erfaringer med det nye gebyrregulativet som ble innført. I 
budsjettet for 2021 foreslås det flere justeringer.  

 For det første er det nødvendig å justere gebyrsatsene for å bedre reflektere den faktiske 
tidsbruken en sak koster kommunen. Erfaringene viser at enkelte saker er kraftig subsidiert, 
mens andre saker er for dyre. Det er derfor gjort nødvendige justeringer i prisnivået som 
medfører at noen saker blir dyrere, mens andre saker blir billigere.  

 Erfaringer med antallet av de ulike sakene etter det nye regulativet tilsier at det er grunnlag for 
å øke inntektsanslaget sammenlignet med forutsetningen i 2020-budsjettet. Dette bidrar isolert 
sett til 700 000 kroner i økt inntektsanslag, noe som isolert sett bidrar til økt selvkostgrad.  

 For kart og oppmåling er lagt in en flat økning som vil øke selvkostgraden fra 85 prosent til 90 
prosent. Dette øker budsjettert inntekt med 295 000 kroner for kart og oppmåling.  

 Samlet sett vil budsjettert inntekt øke med 995 000 kroner som følge av disse tiltakene.  

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum øvrige år (10) 
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Investeringsprosjekter Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Forvaltning              
Oppmålingsmateriell 
(årsbevilgning) 

Årsbevilgning   250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 

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

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 26 012 29 419 29 035 29 035 29 044 29 035 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

1 757 2 790 3 417 3 417 3 417 3 417 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 002 2 066 0 0 0 0 

Overføringsutgifter 1 564 204 310 310 310 310 
Finansutgifter 1 156 257 171 171 171 171 

Sum Driftsutgifter 32 492 34 736 32 933 32 933 32 942 32 933 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -16 500 -20 675 -24 390 -24 390 -24 390 -24 390 
Refusjoner -893 -1 139 -1 395 -1 395 -1 395 -1 395 
Overføringsinntekter -205 -217 -223 -223 -223 -223 

Sum Driftsinntekter -18 597 -22 031 -26 008 -26 008 -26 008 -26 008 

Sum 13 895 12 705 6 925 6 925 6 934 6 925 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Plansaksbehandling  8 022 6 606 5 262 5 262 5 262 5 262 
Byggesaksbehandling og eierseksjonering  4 182 3 097 -293 -293 -284 -293 
Kart og oppmåling  1 692 3 002 1 956 1 956 1 956 1 956 

Sum 13 895 12 705 6 925 6 925 6 934 6 925 
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Nærmiljø 
 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 27 328 27 328 27 328 27 328 

Sum Kostra-korrigeringer 545 545 545 545 
Sum Lønns- og prisvekst 442 442 442 442 
Sum Avskrivninger 745 745 745 745 
Sum Pensjonsendringer -196 -196 -196 -196 
Sum Helårseffekter av vedtak  344 825 825 825 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett 152 152 152 152 
Sum Andre tekniske justeringer 152 152 152 152 

Tekniske justeringer 2 032 2 513 2 513 2 513 

Konsekvensjustert ramme 29 360 29 841 29 841 29 841 

Nye tiltak     
Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 500 0 0 
Sum Nye tiltak 250 500 0 0 

Innsparing     
Effektivisering av drift - digitalisering av 
forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

-244 -244 -244 -244 

Lavere anslag personalforsikringer -3 -3 -3 -3 
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med 
ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

-60 -60 -60 -60 

Omprioritering Avaldsnesprosjektet -50 -50 -50 -50 
Sum Innsparing -357 -357 -357 -357 

Nye tiltak -107 143 -357 -357 

Ramme 2021-2024 29 253 29 984 29 484 29 484 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Antall lekeplasser som 
kommunen har helt eller 
delvis ansvar for 

408 408 408 408 408 408  

 

Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde nærmiljø omfatter tjenester knyttet til offentlige parker, grøntanlegg, naturforvaltning, 
friluftsliv, kulturminneforvaltning med mer. 

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. I 2021 vil det bli lagt 
fram en plan for kommunale ute- og friarealer. Planen vil legge opp til materialbruk som krever mindre 
vedlikehold. 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 
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tid. I forbindelse med nyutbygging overtar kommunen nye arealer og dette øker utfordringene med drift 
og vedlikehold av offentlige utearealer. 
 
Konserveringen av middelalderruinen på Avaldsnes er godt i gang. Hvis man følger fremdriftsplanen så 
vil man kunne starte å tilrettelegge landskapet rundt ruinen som er innenfor kirkegårdmuren, i løpet av 
2021 og ruinen bli synlig for publikum. Det må lages eget formidlingsopplegg for ruinen. 

Arbeidet med detaljreguleringsarbeid for det historiske Avaldsnes er startet og vil fortsette i 2021. 
Reguleringsarbeidet omfatter etablering av «middelalderpark» i tilknytning til kongsgårdsruinen, samt 
bedring av toalettforhold, tilgjengelighet/adkomst/parkering (også for gående og syklende) og 
renovasjon. Det planlegges ikke ny bebyggelse. Høring vedrørende oppstart av planarbeid er foretatt. 

Det er også et mål å komme i gang med å lage konsept for ny hovedutstilling. Utstillingen skal basere seg 
på ny kunnskap framskaffet av Kongsgårdprosjektet 

En annen viktig oppgave innen kulturminnevern feltet 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 vises til eget sentralt kapittel om arbeidet med miljø- og klima. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Kommunedelplan for Kulturminner har som målsetting å sikre en god og langsiktig planlegging av den 
kommunale kulturminneforvaltningen. Det foretas nå en gjennomgang av SEFRAK-registreringen fra 
1985 (landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner). Registeret består i dag av 
nærmere 2000 bygg i hele kommunen som er bygget før 1900. Dette arbeidet vil være en del av 
grunnlaget for revidering av gjeldende kulturminneplan, som skal revideres i 2021.  

Kommunedelplan for klima og energi 2017 – 2020: Handlingsdelen konkretiserer hvordan Karmøy 
kommune skal gjennomføre sitt klima - og energiarbeid i perioden 2017 - 2020. Planen skal revideres i 
2021-2022, og vil da utvides med temaene miljø og natur. I 2021 skal også en ny plan mot plast og 
marin forsøpling komme til politisk behandling. 

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 skulle etter vedtatt planstrategi være 
klare i 2020, men arbeidet er forsinket og planlegges nå  ferdigstillt i 2021. Planene legger opp til å 
benytte mindre materialer som krever mindre vedlikehold. De vil være et godt styringsverktøy for 
ønsket standard. 

 

Delmål 

 
       



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 197 av 249 

Hovedmål Delmål Indikator Siste 
måling 

2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Regionens mest 
inspirerende 
arbeidsplass 

Gjøre hverandre 
gode 

Gjennomføring av prosjekter i egen 
regi 

50,0 % 50,0 %   

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Skape en framtid 
på lag med 
fortiden 

Årlig frafall av verneverdige bygg 0,9 %  0,7 % 0,5 % 

 Skape en framtid 
på på lag med 
fortiden 

     

 
 
 

Kostra-analyse 
 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Andel av energikostnader i komm. 
eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern 

8,0 % 8,7 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 

Andel av energikostnader i komm. 
eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern 

1,0 % 1,0 % 16,0 % 14,0 % 13,0 % 

Andel av energikostnader i komm. 
eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern 

13,7 % 12,1 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 

Andel av energikostnader i komm. 
eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, 
konsern 

0,8 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 

Andel av energikostnader i komm. 
eiendomsforv. brukt på strøm, konsern 

76,5 % 77,9 % 82,2 % 83,7 % 85,3 % 

Kulturminneforvaltning 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

161 53 17 22 19 

Naturforvaltning og friluftsliv 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

80 99 130 142 138 

Netto driftsutgifter per innbygger (365) 
kulturminner (B) **) 

161 53 17 22 19 

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og 
friluftsliv per innbygger (B) **) 

80 99 130 142 138 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder 
per innbygger (B) **) 

395 400 245 235 239 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., 
konsern, egne bygg. kWh 

24 210 21 705 1 333 399 3 696 384 3 366 815 

Andre nøkkeltall      
Andel fornybar energi av samlet energibruk i 
kommunal eiendomsforv., egne bygg (B) 

78,9 % 82,1 % 96,3 % 95,9 % 96,2 % 

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne 
bygg, konsern, per elev i komm. skole 

2 059 1 857 2 169 2 416 2 429 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 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 2019 lavere 
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enn gjennomsnittet K13. Dette er små funksjoner i Kostra, slik at tallene kan være sårbare for ulik 
praksis for regnskapsføring av utgifter mellom kommunene. 

Klima og energi. Kostra har enkelte nøkkeltall knyttet til energiforbruket. I 2019 gikk samlet energibruk 
ned med om lag 10 prosent. 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. 

Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Nye tiltak 

 

Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 

Karmøy kommunestyre har vedtatt å delta i en felles markering av Rikssamlingsjubileum 2022. Karmøy 
kommune vil bidra økonomisk til gjennomføringen med totalt mill. kroner fordelt over 3 år fra 2020 til 
2022.  

Arrangementene under jubileet skal ha et felles overordna budskap og den røde tråden er 
Rikssamlingsfylket og vikingfylket Rogaland. Rikssamlingsjubileet vil knytte sammen nord- og sørfylket 
med Hafrsfjord og Avaldsnes som naturlige innfallsporter. Rikssamlingsjubileum skal kunne inkludere 
hele regionen. Foruten Karmøy kommune er likeverdig deltakelse og bidrag fra Haugesund kommune, 
Stavanger kommune og Sola kommune, i tillegg til Rogaland fylkeskommune.   

Innsparing 

 

Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

Karmøy kommune tar i bruk et nytt digitalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer og 
samferdselsanlegg. Kommunikasjonsveger blir kortere og systemet vil bidra til bedre muligheter for 
prioritering og samkjøring av oppdrag. Det forventes en effektiviseringsgevinst av dette, og 
totalt reduseres driftsbudsjettene med 568 000 kroner. Innsparingen er fordelt på tre tjenesteområder:  
  05 Idrett: -193 000 kroner  
  12 Nærmiljø: -244 000 kroner  
  15 Samferdsel: -131 000 kroner   

 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
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Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

Det foreslås omdisponering av midler innen sektor kultur til opprettelse av ny stilling i 50 % prosent med 
ansvar for digital kommunikasjon og - kulturformidling. Sektor kultur har egen kommunikasjonsstrategi 
og sektoren har sin kommunikasjon og markedsføring på ulike digitale plattformer og 
informasjonsskjermer. Sektoren har testet ut og profesjonalisert dette arbeidet og ser god effekt med å 
nå mer målrettet og bredere publikum enn tidligere. Under koronapandemien måtte det tenkes nytt og 
man har hatt fokus på økt digital formidling av prosjekter og arrangement. Dette er godt mottatt av 
innbyggerne. Disse tiltakene var mulig da sektoren omdisponerte sine personalressurser på grunn av 
lavere aktivitet ved kulturhusene som var stengt som følge av koronautbruddet. Kulturhusene starter nå 
opp sin aktivitet og det blir dermed vanskelig å kunne videreføre de digitale tiltakene og 
kommunikasjonen på samme nivå. Det er ønskelig å fortsette dette arbeidet og en ser behovet for 
omprioritering av midler internt i sektoren for å klare dette. Ved etablering av denne stillingen vil man 
selv kunne produsere disse tjenestene, som kombinert med fleksibilitet gir en økning i digital 
kulturformidling og en mer målrettet kommunikasjon.  

Omprioritering Avaldsnesprosjektet 

Det foreslås et kutt på annonser, reklame, informasjon på 50 000 kroner. Noe av dette kan kompenseres 
med at sektor kultur vil omprioritere midler til en ny stilling med ansvar for digital kommunikasjon og – 
kulturformidling (se eget tiltak).   

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nærmiljø              
Byutvikling 
(planprosjekt) 

2023 0 40 000 18 500 13 500 4 300 0 0 0 0 0 0 0 

Historiske Avaldsnes - 
driftsbygning og 
parkering 

2022 0 25 000 12 740 12 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lysløype 
fastlandskarmøy 

2026 -2 000 2 000 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 

Lysløype Kolnes-
Raglamyr 

2024 -1 750 1 750 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 

Lysløype Åkra 2023 -2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Almannamyr 2021 -1 325 1 325 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turveier Vea 2020 -1 550 1 550 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Universell utformet sti 
Bukkøy 

2021 0 2 000 1 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Nærmiljø  -8 625 75 625 37 600 27 750 6 300 3 500 0 4 000 0 0 0 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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Driftsutgifter       
Lønn 18 117 17 101 18 111 18 592 18 592 18 592 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

5 979 5 507 5 698 5 698 5 698 5 698 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 204 2 282 2 533 2 783 2 283 2 283 

Overføringsutgifter 2 178 1 528 1 512 1 512 1 512 1 512 
Finansutgifter 11 615 2 185 2 930 2 930 2 930 2 930 

Sum Driftsutgifter 40 092 28 603 30 784 31 515 31 015 31 015 

Driftsinntekter       
Refusjoner -7 627 -1 275 -1 531 -1 531 -1 531 -1 531 

Sum Driftsinntekter -11 894 -1 275 -1 531 -1 531 -1 531 -1 531 

Sum 28 199 27 328 29 253 29 984 29 484 29 484 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Rekreasjon i tettsted 16 879 15 922 17 078 17 078 17 078 17 078 
Naturforvaltning og friluftsliv 4 451 4 748 4 905 4 905 4 905 4 905 
Kulturminner 6 869 6 658 7 270 8 001 7 501 7 501 

Sum 28 199 27 328 29 253 29 984 29 484 29 484 
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Bolig 
 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 3 401 3 401 3 401 3 401 

Sum Lønns- og prisvekst -60 -60 -60 -60 
Sum Avskrivninger -247 -247 -247 -247 
Sum Pensjonsendringer -27 -27 -27 -27 

Tekniske justeringer -334 -334 -334 -334 

Konsekvensjustert ramme 3 067 3 067 3 067 3 067 

Nye tiltak     
Justering husleinntekter i forhold til 
boligmassen 

650 650 650 650 

Nye Skudenes bbh 0 0 -720 -720 
Omgjort bruk av utleieboliger 141 141 141 141 
Sum Nye tiltak 791 791 71 71 

Innsparing     
Effektivisering eiendomsforvaltning -130 -130 -130 -130 
Effektiviseringstiltak energi -40 -40 -40 -40 
Lavere anslag personalforsikringer -1 -1 -1 -1 
Sum Innsparing -171 -171 -171 -171 

Nye tiltak 620 620 -100 -100 

Ramme 2021-2024 3 687 3 687 2 967 2 967 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Utleiegrad kommunale 
boliger 

90,0 % 89,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 93,0 %  

 

Sammendrag budsjett 
 
Karmøy kommune har 385 kommunale boliger per 31. juli 2020. 

Utleieboliger pr. 31.07.20   antall sone 1 sone 2 sone 3 sone 4 sone 5 

Ordinære utleieboliger  139 16 33 54 19 17 

Trygdeboliger  166 33 36 27 46 24 

Omsorgsboliger  80 4 28 36 4 8 

Kommunalt eide utleieboliger i alt 385 53 97 117 69 49 

I tillegg kommer 90 privateide omsorgsboliger hvor kommunen har tildelingsrett. 

I tråd med boligsosial handlingsplan har kommunen jobbet systematisk for at vanskeligstilte personer 
som har tilstrekkelig boevne, skal ha mulighet til å eie egen bolig. Dette kombinert med mange 
tilgjengelige boliger på det private leiemarkedet har ført til at  antall søknader om kommunal bolig har 
gått ned. Konsekvensen av dette er at brukergruppen har endret seg, og at det nå i hovedsak er de som 
er ekstra vanskeligstilte eller har andre sammensatte komplekse utfordringer som søker om kommunal 
bolig. Dette krever endringer i boligporteføljen. Kommunen har derfor solgt noen ikke hensiktsmessige 
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boliger, og tatt i bruk fire nye boenheter som er bedre tilpasset dagens brukergruppe. Netto antall 
boliger det siste året er redusert med 1. 

I henhold til plan for heldøgnsomsorgstjenester vil Karmøy kommune de neste ti årene oppleve en økt 
etterspørsel etter heldøgns omsorg. Kommunen planlegger derfor med å opprette 100 nye heldøgns 
omsorgsplasser før utgangen av 2027. 40 av disse skal oppføres i Skudeneshavn, mens de resterende 60 
er vedtatt oppført på Spanne. Deler av disse omsorgsplassene vil bli oppført som heldøgns 
omsorgsboliger. 

Kommunens boligportefølje har ifølge 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. 

Startlån og tilskudd 
Formålet med startlån er å tilby innbyggere med begrenset økonomisk handlingsrom en kommunal 
lånefinansiering som gjør at de kommer inn på boligmarkedet. 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 fortsatt å bo hjemme. 

Per 31.08.2020 hadde Karmøy kommune et samlet utlån av startlån på 246,5 mill. kroner, en økning på 
43,5 mill. kroner siden samme periode i fjor. Mislighold av startlånet anses som lavt i kommunen, hvor 
bare åtte av 373 lån har gått til inkasso. Andel lån til inkasso synes å være på nivå med 
landsgjennomsnittet for startlån. Den totale tapsrisikoen er anslått til 5 mill. kroner, tilsvarende 2 
prosent av det samlede utlånet. 

Karmøy kommune vedtok egne retningslinjer for tildeling av startlån, i kommunestyre sak 53/15. 
Retningslinjene revideres årlig, sist i desember 2019. Fra 2020 er ordinær låneramme på 50 mill. kroner 
årlig. I 2020 ble det også tatt et ekstra låneopptak på 40 mill. for å kunne hjelpe enda flere. 

For å redusere risikoen for at lån gis til innbyggere som ikke har betalingsevne har kommunen en 
frarådingsplikt 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. 

 

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 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. 
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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: 

 Ferkingstad øst, 2. Etappe 

 Stemmemyr, 3. Etappe 

 Amlandsfeltet, 2. Etappe 

 Kvednane, Fosen 

 Hålandshøgda, siste utbyggingsetappe 

Boligfeltet på Ferkingstad er under utredning for å avklare veien videre. Det gjenstår blant annet arbeid 
med fordeling av utgifter som skal deles på flere aktører. Stemmemyr forventes å være klar for salg i 
løpet av første kvartal 2021 og er således i henhold til plan. Amlandsfeltet er under utreding for å 
avklare veien videre. 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. På Hålandshøgda i Skudeneshavn holder kommunen på med forarbeid til 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 
boligtomter. 

Arbeidet med Interkommunal strategi for utbygging av boligarealer: Haugesund, Karmøy og Tysvær er 
startet opp i form av utarbeidet prosjektbeskrivelse og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for 
engasjement av konsulentbistand. Asplan Viak er valgt som rådgiver.  Det forutsettes både 
administrativt og politisk engasjement i den videre planprosessen, der rådmennene er styringsgruppe. 
Det er også lagt til grunn at en forsøker å trekke inn formannskapene på en hensiktsmessig måte 
underveis. Planarbeidet følger framdrift i samsvar med planstrategien og forutsettes sluttført i 2021. 

Strategi for kommunal boligpolitikk skal si noe om hvilket engasjement og styringsfunksjon som 
kommunen skal legge til grunn for sin boligpolitikk.  Noen sentrale stikkord kan være samhandling 
mellom kommunen og private aktører, behovsvurdering knyttet til boligtyper, lokaliseringsvurderinger, 
planprosesser og bruk av plansystemet, økonomiske virkemidler med mer. Arbeidet er ikke startet, men 
en legger til grunn en framdrift i samsvar med Kommunal planstrategi 2020- 2023, med forventet 
sluttføring i 2021. 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

God økonomisk 
styring og riktig 
prioritering 

Bruke data og 
analyse 

Utleiegrad på boliger i % 90,0 % 89,0 % 93,0 % 93,0 % 

 
 
Bruke data og analyse 
For å stimulere til økt utleiegrad har kommunen fokus på disse virkemidlene: Tett samarbeid mellom 
teknisk etat og helse- og omsorgsetaten slik at kommunen kan tilby rett type kvalitet og korrekt antall 
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boliger. Tett samarbeid mellom teknisk etat og helse- og omsorgsetaten for rask tildeling av ledige 
utleieboliger. Fokus på tidsbruk og effektivitet ved rehabilitering av boligen når beboer har flyttet ut, slik 
at utflyttet bolig blir klargjort og tilgjengeliggjort for ny utleie etter kort tid. Fortløpende vurdere salg av 
uegnede boliger for å redusere driftskostnader Føre opp nye boliger som er mer egnet til dagens 
brukergruppe.  

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Produktivitet      
Beløp per innbygger i boligtilskudd til 
etablering videretildelt av kommunen (B) 

128 148 93 108 97 

Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning 
videretildelt av kommunen (B) 

89 153 22 21 25 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av 
kommunen (B) 

1 063 1 158 2 335 1 953 1 998 

Dekningsgrad      
Andel søkere som har fått avslag på kommunal 
bolig 

37,0 % 29,0 % 25,0 % 27,0 % 25,0 % 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (B) 

12 11 18 20 21 

Kvalitet      
Antall boliger godkjent av kommunen for 
boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 

0,5 0,8 0,2 0,2 0,2 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 

1,2 1,1 1,5 1,3 1,4 

Antall nye søknader per 1000 innbyggere 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

Andre nøkkeltall      
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (B) 

13 13 15 15 13 

Antall nye søknader per 1000 innbyggere (B) 2 3 5 5 5 

Antall søknader per 1000 innbyggere (B) 3 3 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 2019 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. 

Målt i kroner er det tildelt vesentlig høyere beløp i etablering- og tilpasningstilskudd i Karmøy enn i K13. 
Startlån ligger imidlertid vesentlig lavere, selv om dette har vært økende. I 2020 er det gjort vedtak om 
en ekstra utvidet ramme til startlån. 

Nye tiltak 

 

Justering husleinntekter i forhold til boligmassen 

Prognosene for husleieinntektene 2021 - 2024 tyder på at vi vil få mindre inntekter på kommunens 
utleieboliger. Karmøy kommune justerer derfor ned forventet utleiegrad fra 94 prosent til 93 prosent fra 
og med 2021. Det foreslås derfor en reduksjon i anslåtte husleieinntekter på 650 000 kroner. Det jobbes 
kontinuerlig med å tilpasse porteføljen av utleieboliger etter behov, etterspørsel og lokasjon.  
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Nye Skudenes bbh 

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. Kostnadene er fordelt på flere tjenesteområder. 

Samtidig budsjetteres det også med økte leieinntekter for 8 nye heldøgnsomsorgsboliger fra 2023. Dette 
gir en forventet leieinntekt på tjenesteområde bolig. 

Omgjort bruk av utleieboliger 

Endring i bruk av boliger påvirker husleieinntektene. I 2020 ble fire av Karmøy kommune sine 
utleieboliger omgjort fra inntektsgivende utleieenheter til barneboliger. Dette medførte tap av mulige 
inntekter for disse enhetene. Samtidig ble to enheter omgjort fra barnebolig til utleieenhet. Dette 
medførte en økning i budsjetterte inntekter. Netto foreslås det derfor en reduksjon i husleieinntekter på 
141 000 kroner.   

Innsparing 

 

Effektivisering eiendomsforvaltning 

Karmøy kommune har sett på bruken av eksterne rådgivere og ferievikarer innenfor 
eiendomsforvaltning. Ved bruk av intern kompetanse til rette oppgaver ser vi et rom for å 
effektivisere driften tilsvarende.  

Effektiviseringstiltak energi 

Karmøy kommune har kjøpt inn et energioppfølgingssystem for å se på muligheten av å effektivisere 
energiforbruket. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr for å finne ut hvordan vi 
kan redusere energiforbruket i kommunale bygg.   

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
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Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekte
r 

Ferdig  år Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjek
t  utgift   

2021 2022 202
3 

202
4 

2025 2026 2027 202
8 

202
9 

203
0 

Bolig              
Boliger tilpasset 
vanskeligstilte 2018-
2023 (planprosjekt) 

2023 -3 550 27 735 9 500 8 000 
2 88

5 
0 0 0 0 0 0 0 

Boliger tilpasset 
vanskeligstilte 2024-
2029 (planprosjekt) 

2029 0 20 000 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 
4 00

0 
4 00

0 
0 

Ferkingstad bf 2021 0 4 150 3 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kjøp av biler og maskiner Årsbevilgnin

g 
  0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 

Nye Skudenes bu- og 
behandling 

2022 -11 706 19 694 
15 78

7 
12 70

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Omsorgsboliger for 
videresalg 

2021 -21 200 5 300 
24 23

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omsorgsplasser Spanne 
(60 plasser i fase 1) 

2033 -87 790 150 210 0 0 0 0 
77 00

0 
80 00

0 
76 00

0 
0 0 

5 00
0 

Planl.midl.langtidspl. 
omsorgstun mv 
fastlandet 

2021 0 45 000 
35 00

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Bolig  
-

124 24
6 

272 089 
87 62

4 
20 70

0 
2 88

5 
0 

81 74
0 

84 00
0 

80 00
0 

4 00
0 

4 00
0 

5 00
0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 7 298 8 499 8 462 8 462 8 462 8 462 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

12 000 12 136 12 065 12 065 12 065 12 065 

Overføringsutgifter 13 539 6 248 6 332 6 332 6 332 6 332 
Finansutgifter 10 055 8 365 8 118 8 118 8 118 8 118 

Sum Driftsutgifter 42 893 35 248 34 977 34 977 34 977 34 977 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -26 999 -29 153 -28 609 -28 609 -29 329 -29 329 
Refusjoner -2 861 -2 694 -2 681 -2 681 -2 681 -2 681 

Sum Driftsinntekter -43 277 -31 847 -31 290 -31 290 -32 010 -32 010 

Sum -384 3 401 3 687 3 687 2 967 2 967 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Kommunalt disponerte boliger -3 124 -3 373 -3 297 -3 297 -4 017 -4 017 
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 
bolig 

1 799 5 840 6 022 6 022 6 022 6 022 

Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 940 934 962 962 962 962 

Sum -384 3 401 3 687 3 687 2 967 2 967 
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Næring 
 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 11 654 11 654 11 654 11 654 

Sum Lønns- og prisvekst 191 191 191 191 
Sum Avskrivninger 968 968 968 968 
Sum Pensjonsendringer -1 4 8 8 

Tidsavgrenset bevilgning     
KST: Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket 0 -98 -98 -98 
Sum Tidsavgrenset bevilgning 0 -98 -98 -98 

Tekniske justeringer 1 158 1 065 1 069 1 069 

Konsekvensjustert ramme 12 812 12 719 12 723 12 723 

Nye tiltak     
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon -122 -206 -294 -386 
Kystpilegrimssenter 125 125 125 125 
Volumnedgang gebyr landbruk 85 85 85 85 
Sum Nye tiltak 88 4 -84 -176 

Innsparing     
Lavere anslag personalforsikringer -2 -2 -2 -2 
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med 
ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

-30 -30 -30 -30 

Sum Innsparing -32 -32 -32 -32 

Nye tiltak 56 -28 -116 -208 

Ramme 2021-2024 12 868 12 691 12 607 12 515 

 

Sammendrag budsjett 
 
Tjenesteområde næring består av kommunens arbeid med næringsutvikling, reiseliv, landbruk samt noe 
kommunal næringsvirksomhet innen skog og utleie av bygg. 

Næringsutvikling 
Privat verdiskaping i kommunen utgjør rundt 10 milliarder, og har kun hatt en samlet vekst på 1 prosent 
de siste 8 årene. I tillegg kommer offentlig verdiskapning på ca. 4 milliarder, hvor kommunen står for 
rundt 2/3-deler. Innkjøp og investeringer i regi av kommunen og kommunalt eide selskaper utgjør store 
beløp. Årlige kommunale innkjøp ligger på ca. 820 millioner og årlige investering rundt 600-700 
millioner. Styring av kommunale innkjøp og investeringer og er derfor det viktigste e virkemiddelet for 
næringsutvikling. I tillegg kommer betydelig innkjøp og investeringer som gjøres av de største 
selskapene kommunen har eierinteresser i. Særlig hvordan kommunen og kommunaleide selskapene 
innretter sin tjenesteproduksjon og investeringer i ulike typer infrastruktur vil være avgjørende for 
effektiv privat verdiskaping og investeringsattraktivitet.  Derfor må næringsutvikling implementeres i 
hele kommunens planarbeid, drift, investeringer og eierstyring. 

Næringslivet har i flere år etterspurt en mer strategisk utvikling av landbaserte næringer. Særlig en mer 
planmessig byutvikling og utvikling av eksisterende og nye næringsarealer. Infrastruktur og samferdsel 
med vei, havner, flyplass, kraftforsyning, bredbånd, gassdistribusjon er sentrale parametere i en slik 
strategisk utvikling. Kommunestyret vedtok en ny strategisk næringsplan i desember 2017, med 12 
strategier. Denne vil ligge til grunn får næringsarbeidet også de neste årene. 
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Koronasituasjonen har gitt nye utfordringer for næringslivet. Dette gjelder blant annet for utviklingen av 
lufthavnen på Helganes, hvor virussituasjonen har medfør store endringer. 

En vesentlig og underliggende utfordring for økonomien i Karmøy kommune er den lave 
sysselsetningsandelen på kun 65,1 prosent (2018). Landsgjennomsnittet er ca. 67 prosent. 
Bergensregionen har 67,5 prosent og Stavangerregionen har 69,1 prosent. 

Reiseliv 
Karmøy har en kulturbasert reiselivsnæring. Det arbeides målrettet med å øke besøksattraktivitet og 
tilby godt vertskap for kommunes besøkende.  Før koronapandemien var det en veldig stor vekst innen 
cruise segmentet. Økningen i antall cruiseanløp som er et resultat av godt og langsiktig samarbeid 
mellom Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Karmsund Havn IKS. De ulike attraksjonene i 
kommunen har utviklet og tilbyr ulike pakker mot cruisenæringen, noe som har gitt økt besøk. I 2020 var 
det forventet 120 000 passasjerer, men det fikk en brå stopp. Hvordan dette markedet vil utvikle seg 
videre er det vanskelig å forutse under gitte omstendigheter rundt Covid-19. 

I 2020 sesongen har det derimot vært en økning i det norske markedet. Det er hovedsakelig 
enkeltturister, da det også har vært utfordrende for bussmarkedet.  

Det er vedtatt å videreføre prosjektet med Regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes som et fast tiltak. 
Dette tilbudet kryssfinansieres sammen med fylkeskommunen og 3 andre kommuner i Rogaland. 
Erfaringene og tilbakemeldingene fra 2020 sesongen er gode og videreutvikles i 2021. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
De viktigste styringsdokumentene er: 

 Strategisk næringsplan 2018 - 2023, vedtatt i kommunestyret 11.12.2017. Senere 20.06.2020 
vedtok kommunestyret et tillegg til planen med Strategi for matproduksjon. 
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2020/08/200319_171119b-Næringsplan-
Karmøy-med-tillegg1-3.pdf 

 Utviklingsplan for Haugesundregionen 2017-2020 
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2017/06/Vedtatt-regional-utviklingsplan-i-alle-
eierkommunene-sept.2017.pdf 

 Regional reiselivsplan for Haugalandet 2019 - 2025 
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2020/05/Regional-reiselivsplan-Haugalandet_Reg-
rad-190215.pdf 

 Reiselivsplan 2016 - 2019 
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. Ifølge kommunal planstrategi skal 
gjeldende reiselivsplan revideres i 2020, men blir litt forsinket pga alle endringene og 
usikkerheten rundt koronapandemien. 
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Reiselivsplan-2016-2019.pdf 

 Strategi for matproduksjon ble vedtatt i kommunestyret i juni 2020. 

 Eierskapsmelding, vedtatt i kommunestyret 2013 
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Eierskapsmelding-2013.pdf 

 Eierstrategier for Haugaland Kraft AS (12.05.2015), Karmsund Havn IKS (28.11.2016), Haugaland 
Næringspark AS (22.10.2018), Opplev Avaldsnes AS (26.05.2014, tidligere Karmøy 

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2020/08/200319_171119b-Næringsplan-Karmøy-med-tillegg1-3.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2020/08/200319_171119b-Næringsplan-Karmøy-med-tillegg1-3.pdf
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2017/06/Vedtatt-regional-utviklingsplan-i-alle-eierkommunene-sept.2017.pdf
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2017/06/Vedtatt-regional-utviklingsplan-i-alle-eierkommunene-sept.2017.pdf
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2020/05/Regional-reiselivsplan-Haugalandet_Reg-rad-190215.pdf
https://haugalandvekst.no/content/uploads/2020/05/Regional-reiselivsplan-Haugalandet_Reg-rad-190215.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Reiselivsplan-2016-2019.pdf
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Eierskapsmelding-2013.pdf
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Kulturopplevelser), og Karmøy Næringsfond AS (19.03.2018) 
https://www.karmoy.kommune.no/naering/eierstyring/ 

Eierskapsmelding og eierstrategiene følges opp formelt i selskapenes eierorganer, hvor forberedelsene 
drøftes i Eierskapsutvalget, som består av ordfører, varaordfører, representant fra opposisjonen, 
rådmannen og næringssjefen. Eierskapsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet. 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Høyere lokal 
verdiskaping 

      

Utvikle og gi 
framtidsrettede 
tjenester 

Være i forkant av 
framtidige behov 

     

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Godt vertskap Besøkstall turistinformasjonene 1546 2492 2600 2800 

 Økt besøks-
attraktivitet 

Antall passeringer i Gamle 
Skudeneshavn (april - sept) 

92089 40000 50000 100000 

  Antall passeringer ut til Vikinggarden 50947 36000 40000 50000 

 
 
 
 

Kostra-analyse 
 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger (320) 
kommunal næringsvirksomhet (B) **) 

96 88 -85 -69 -113 

Netto driftsutgifter per innbygger (321) 
kons.kraft kraftrettigh. & annen kraft for 
videresalg (B) **) 

0 0 -42 -247 -283 

Netto driftsutgifter per innbygger (325) 
tilrettelegging og bistand for næringslivet (B) 
**) 

74 188 135 124 140 

Netto driftsutgifter per innbygger (329) 
landbruksforvaltning og landbruksbasert 
nær.utv. (B) **) 

54 56 62 114 131 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Næringsforv. og konsesjonskraft (B) **) 

224 332 70 -77 -125 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

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. 

https://www.karmoy.kommune.no/naering/eierstyring/
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Nøkkeltall landbruk - Karmøy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jordbruksareal i drift 51 052 51 036 50 498 50 295 51 198 50 723 

Jordbruksbedrifter 230 229 227 222 228 216 

Landbrukseiendommer 1 146 1 137 1 120 1 120 1 117 1 116 

Produktivt skogareal 27 108 27 108 26 837 26 837 26 712 26 454 

Omdisponering av dyrka jord til andre 
formål enn landbruk (dekar) 

- 0,5 40 6,5 22,4 179,4 

Godkjent nydyrka areal (dekar) - 57 24 24 120 20 

  

Tidsavgrenset bevilgning 

 

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 

Nye tiltak 

 

Gebyrendring vann, avløp og renovasjon 

Tiltaket omhandler gebyr endring 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. For budsjett 2021-2024 er fordeling av vann og avløpsgebyrene  endret slik at 
variabel del øker, mens den faste delen er behold uendret eller redusert. En eventuell fast del skal være 
stabil og ikke avspeile variasjon i forbruk. Den faste delen av årsgebyret bør heller ikke hindre den 
enkelte abonnent i å kunne påvirke sitt eget gebyr gjennom å regulere vannforbruket.  

VAR er et selvkostområde. Den tidligere vedtatte avgiftsøkningen i økonomiplan 2020-2023 og gjengitt i 
hovedplan drikkevann og revidert hovedplan avløp er redusert, da renteprognosen for perioden 2021-
2024 er vesentlig lavere enn i fjor. Dette fører til lavere kapitalkostnader, som igjen gjør at 
avgiftsøkningen blir mindre enn vedtatt i 2020.   

Dette avstemmes mot bruk eller avsetning til selvkostfond. Det vil bli tatt stilling til årlig driftsnivå i de 
årlige budsjettene. For 2021 budsjetteres det med bruk av selvkostfond. Dette er tidligere overskudd i 
selvkostregnskapene, som er avsatt til egne selvkostfond, og som skal tilbakeføres. Håndtering av 
overskudd og underskudd reguleres av selvkostforskriften. Et overskudd som er avsatt til selvkostfond, 
skal tilbakeføres ved å finansiere et underskudd senest i det femte året etter av overskuddet oppsto. 
Selvkostregnskap for de ulike selvkostområdene er lagt ved som vedlegg til budsjett.  

Tiltaket består i to effekter: 

 For det første er budsjettert inntekt i 2021 justert ned som følge av at det leveres mindre volum 
vann enn anslått for 2020. 

 For det andre økes inntektene i tråd med med økningen i vann-, avløp og renovasjonsgebyrene. 
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I sum gir dette en netto reduksjon i gebyrinntekter i 2021, sammenlignet med 2020, men deretter en 
økning utover i økonomiplanperioden. 

Kystpilegrimssenter 

Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt 
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av fylkeskommunen og 
andre kommuner med nøkkelsteder. Kystpilegrimsleia er en sammenhengende pilegrimsled langs kysten 
fra Egersund til Nidaros og en del av St. Olavsledene til Nidaros og Europeisk kulturvei med 
utgangspunkt i kulturminner og hellige steder. Bruk av leia skal fremme kunnskap om historie, 
kulturminne, miljøforståelse, fysisk aktivitet og folkehelse, samt tilrettelegging for bruk og vern av 
kulturarven. Det er et mål å øke næringsutvikling knyttet til pilegrimsaktiviteter og turisme langs kysten 
og ses i sammenheng med ulike reiselivsmiljø. Kystpilegrimsleda har et potensial for å trekke flere 
besøkende til nøkkelstedene og regionale pilegrimssenter enn de som kommer i dag. For å få til et godt 
reiselivsprodukt og verdiskaping med Kystpilegrimsleia som tema vil både kulturminner, helligsteder, 
overnatting, matservering og transport være sentrale elementer. Langs kystpilegrimsleia er det 26 
nøkkelsteder fra Egersund til Nidaros. Ved valg av nøkkelsteder er det lagt vekt på steder som har en 
spesiell historisk og/eller religiøs betydning og steder som har kulturminner fra middelalderen. I 
Rogaland er det 5 nøkkelsteder hvor Avaldsnes er et av dem sammen med Egersund, Obrestad fyr/Hå 
gamle prestegard, Stavanger domkirke og Utstein kloster/Utstein pilegrimsgard. I de nasjonale 
pilegrimsledene er det også flere regionale pilegrimssentrer. Avaldsnes er plukket ut til å være et av fire 
regionale pilegrimssenter langs Kystpilegrimsleia. Hvert enkelt regionalt senter vil ha en 
samarbeidsavtale med det nasjonale pilegrimssenteret i Trondheim. 

Det er fattet vedtak om tilskudd i fylkeskommunen, flere kommuner og ligger inne som et eget tilskudd i 
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. 

Volumnedgang gebyr landbruk 

Antall behandlingsgebyrer i forhold til søknad om konsesjon etter jordloven forventes redusert i 
henhold til forventede saker i 2021.  

Innsparing 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og -
kulturformidling.  

Det foreslås omdisponering av midler innen sektor kultur til opprettelse av ny stilling i 50 % prosent med 
ansvar for digital kommunikasjon og - kulturformidling. Sektor kultur har egen kommunikasjonsstrategi 
og sektoren har sin kommunikasjon og markedsføring på ulike digitale plattformer og 
informasjonsskjermer. Sektoren har testet ut og profesjonalisert dette arbeidet og ser god effekt med å 
nå mer målrettet og bredere publikum enn tidligere. Under koronapandemien måtte det tenkes nytt og 
man har hatt fokus på økt digital formidling av prosjekter og arrangement. Dette er godt mottatt av 
innbyggerne. Disse tiltakene var mulig da sektoren omdisponerte sine personalressurser på grunn av 
lavere aktivitet ved kulturhusene som var stengt som følge av koronautbruddet. Kulturhusene starter nå 
opp sin aktivitet og det blir dermed vanskelig å kunne videreføre de digitale tiltakene og 
kommunikasjonen på samme nivå. Det er ønskelig å fortsette dette arbeidet og en ser behovet for 
omprioritering av midler internt i sektoren for å klare dette. Ved etablering av denne stillingen vil man 
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selv kunne produsere disse tjenestene, som kombinert med fleksibilitet gir en økning i digital 
kulturformidling og en mer målrettet kommunikasjon.  

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Næring              
Brannstasjon Veavågen 2026 0 103 000 0 0 0 19 500 47 500 34 500 0 0 0 0 
Utlån til Haugaland 
næringspark AS 

2023 0 4 605 1 842 1 842 921 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Næring  0 107 605 1 842 1 842 921 19 500 47 500 34 500 0 0 0 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 8 414 9 271 9 873 9 873 9 873 9 873 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

3 949 4 525 5 124 5 129 5 133 5 133 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 819 3 303 3 392 3 294 3 294 3 294 

Overføringsutgifter 3 850 2 184 2 274 2 274 2 274 2 274 
Finansutgifter 968 0 968 968 968 968 

Sum Driftsutgifter 19 999 19 283 21 631 21 538 21 542 21 542 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -3 678 -5 606 -5 787 -5 871 -5 959 -6 051 
Refusjoner -2 306 -2 023 -2 976 -2 976 -2 976 -2 976 

Sum Driftsinntekter -5 984 -7 629 -8 763 -8 847 -8 935 -9 027 

Sum 14 015 11 654 12 868 12 691 12 607 12 515 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Kommunal næringsvirksomhet 3 704 1 841 2 677 2 598 2 514 2 422 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet  7 940 6 975 7 308 7 308 7 308 7 308 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling 

2 372 2 838 2 883 2 785 2 785 2 785 

Sum 14 015 11 654 12 868 12 691 12 607 12 515 
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Samferdsel 
 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 29 355 29 355 29 355 29 355 

Sum Lønns- og prisvekst 279 279 279 279 
Sum Avskrivninger 12 250 12 250 12 250 12 250 
Sum Pensjonsendringer -669 -669 -669 -669 

Tidsavgrenset bevilgning     
Tilskudd sykkelbyen fra trafikksikkerhetsplanen 0 -75 -75 -75 
Sum Tidsavgrenset bevilgning 0 -75 -75 -75 

Andre tekniske justeringer     
Sum Andre tekniske justeringer 0 0 0 0 

Tekniske justeringer 11 860 11 785 11 785 11 785 

Konsekvensjustert ramme 41 214 41 139 41 139 41 139 

Nye tiltak     
Andre tiltak 4 7 7 7 
Ny rådgiverstilling vei 845 845 845 845 
Sum Nye tiltak 849 852 852 852 

Innsparing     
Effektivisering av drift - digitalisering av 
forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

-131 -131 -131 -131 

Lavere anslag personalforsikringer -4 -4 -4 -4 
Prosjektleder vei -400 -400 -400 -400 
Sum Innsparing -535 -535 -535 -535 

Nye tiltak 314 317 317 317 

Ramme 2021-2024 41 528 41 456 41 456 41 456 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Reasfaltering av veier i 
km 

1,0 5,0 7,5 9,5 11,0 12,0  

Registrering av anlegg 
(kummer m.m.) 

0,0 % 10,0 % 40,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 %  

 

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, samt økt 
reasfaltering. Ved alle nye prosjekter og vedlikehold er det fokus på universell utforming. I løpet av de 
kommende årene skal Karmøy kommune registrere veganlegget sitt i nytt digitalt driftsstyringssystem. 
Dette vil føre til driftsmessige fordeler og gi muligheter for bedre dokumentasjon. Samtidig skaffes på 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 216 av 249 

denne måten et godt grunnlag for moderne dialog med brukerne av veganlegget, som vil kunne gi og få 
tilbakemeldinger direkte på enkelte vegelementer som skilt, gatelys og lignende. 
 
Økt vedlikeholdsetterslep medfører blant annet risiko for dårligere fremkommelig og større utfordringer 
med hyppigere oversvømmelser på det kommunale vegnettet. 

 

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.  Hovedplan veg 
skal revideres i 2023. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet er retningsgivende for arbeidet med trafikksikkerhet. Planen for 
trafikksikkerhet skal revideres i løpet av 2021. 

For å møte utfordringer koblet til fremkommelighet og miljø utarbeides det en sykkelstrategi som skal 
ferdigstilles i løpet av 2021. Denne er noe forsinket i forhold til planlagt fremdrift i vedtatt planstrategi, 
på grunn av presset saksbehandlingskapasitet. 

 

Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

Være i forkant av 
fremtidige behov 

Etablere nye sykkelparkeringer 150 150 150 50 

 
 
 
 

Kostra-analyse 
 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 
gate 

109 049 113 558 192 743 150 816 147 655 

Netto driftsutgifter per innbygger (330) 
samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) **) 

9 5 -113 -136 -107 

Netto driftsutgifter per innbygger (332) 
kommunale veier (B) **) 

786 829 1 037 1 115 1 217 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel 
(B) **) 

795 834 924 979 1 110 

Produktivitet      
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. 
km kommunal vei og gate (B) 

79 003 74 734 127 868 106 236 98 616 
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 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 
13 

Landet Landet uten 
Oslo 

Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. 
lyspunkt , kommunal vei og gate (B) 

859 599 717 761 750 

Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. 
km kommunal vei og gate (B) 

86 559 82 851 131 379 105 744 106 208 

Dekningsgrad      
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av 
alle kommunale veier (prosent) 

8,6 % 8,4 % 20,4 % 14,6 % 14,6 % 

Andel kommunale veier og gater med 
belysning i prosent av alle kommunale veier 
(prosent) 

98,4 % 97,1 % 81,1 % 61,5 % 60,1 % 

Antall kilometer kommunal vei og gate per 
1000 innbygger (B) 

7,21 7,30 5,38 7,40 8,25 

Antall parkeringsplasser skiltet for 
forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B) 

11 13 11 17 17 

Antall utstedte parkeringstillatelser for 
forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B) 

114 114 117 111 117 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ressursbruk. Karmøy hadde i 2019 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 på 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 i 2019, lå 
Karmøy 42 prosent lavere enn K13, og 30 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. 

Andre indikatorer: 

 Andel kommunale veier og gater med belysning var 97 prosent i Karmøy, mot 81 prosent i K13. 

 Antall parkeringstillatelser for forflytningshemmende var om lag på nivå med nasjonale tall. 

 Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede var noe høyere enn K13, men lavere enn 
landsgjennomsnittet.  

 Andel km tilrettelagt for syklende er lavere i Karmøy enn K13 og på landsbasis. 

Tidsavgrenset bevilgning 

Tilskudd sykkelbyen fra trafikksikkerhetsplanen 

Det ligger inne en reduksjon fra 2022 i økonomiplanen på 75 000 kroner. Dette skyldes at det i 2020 og 
2021 er avsatt midler i trafikksikkerhetsplanen til Karmøy kommunes deltakelse i sykkelbyavtalen, og 
dette utgår fra 2022.  

Nye tiltak 

Ny rådgiverstilling vei 

Oppgavene innenfor planlegging, forvaltning og koordinering av samferdselsaktivitetene er større enn 
det som den nåværende staben klarer å løse. Dette fører til forsinkelser i prosjekter, til lange svar- og 
responstid og mangelfulle oppfølging av utfordringene. Tjenesteområde samferdsel styrkes derfor med 
en ny stilling.  
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Innsparing 

 

Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer 

Karmøy kommune tar i bruk et nytt digitalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer og 
samferdselsanlegg. Kommunikasjonsveger blir kortere og systemet vil bidra til bedre muligheter for 
prioritering og samkjøring av oppdrag. Det forventes en effektiviseringsgevinst av dette, og 
totalt reduseres driftsbudsjettene med 568 000 kroner. Innsparingen er fordelt på tre tjenesteområder:  
  05 Idrett: -193 000 kroner  
  12 Nærmiljø: -244 000 kroner  
  15 Samferdsel: -131 000 kroner  
  

Lavere anslag personalforsikringer 
Se omtale under kapittel administrasjon.  

Prosjektleder vei 

Det ble tidligere opprettet en stilling som prosjektleder for vegprosjekter. Denne stillingen finansieres 
innenfor rammene til prosjektene og var knyttet til forventninger om driftsfordeler. Disse blir realisert 
fra år 2021 av og tilsvarer en halv stilling.   
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Investeringsbudsjett 

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

Investeringsprosjekte
r 

Ferdig  år Ørem
.  fin.     

Netto  
prosjek
t  utgift   

2021 2022 2023 2024 202
5 

2026 2027 202
8 

2029 203
0 

Samferdsel              
Gang og sykkelvei, 
Eidsbakkane - Stølen 

2023 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan vei 
(planprosjekt) 

2027 0 51 000 4 000 5 000 5 000 5 000 
5 00

0 
5 000 5 000 0 0 0 

Infrastruktur/utvikling 
Kolnes 

2024 0 205 000 4 000 
100 00

0 
80 00

0 
20 00

0 
0 0 0 0 0 0 

Nyanlegg vei og gatelys 
(årsbevilgning) 

Årsbevilgnin
g 

  1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overdragelse av anlegg 
fra andre 

Årsbevilgnin
g 

  2 390 1 824 1 620 1 060 
1 06

0 
894 894 383 383 383 

Parkeringshus Kopervik - 
rehabilitering 

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

Tostemveg 2021 0 4 500 3 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trafikksikkerhetsplan 
2018-2021 
(planprosjekt) 

2021 0 29 671 
16 88

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trafikksikkerhetsplan 
2026-2030 
(planprosjekt) 

2030 0 25 000 0 0 0 0 0 5 000 5 000 
5 00

0 
5 000 

5 00
0 

Vedlikeholdsmaskiner 
(årsbevilgning) 

Årsbevilgnin
g 

  3 500 3 500 3 500 3 500 
3 50

0 
3 500 4 000 

4 00
0 

5 000 
4 00

0 

Sum Samferdsel  0 320 971 
35 21

2 
110 32

4 
91 12

0 
34 36

0 
9 56

0 
14 39

4 
14 89

4 
9 38

3 
10 38

3 
9 38

3 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 14 068 15 995 16 455 16 455 16 455 16 455 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

13 001 13 395 12 893 12 896 12 896 12 896 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

75 75 77 2 2 2 

Overføringsutgifter 2 307 3 057 2 903 2 904 2 904 2 904 
Finansutgifter 9 638 1 771 14 021 14 021 14 021 14 021 

Sum Driftsutgifter 39 089 34 293 46 349 46 278 46 278 46 278 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -484 -1 406 -1 444 -1 444 -1 444 -1 444 
Refusjoner -3 250 -3 528 -3 377 -3 378 -3 378 -3 378 
Overføringsinntekter 0 -4 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -3 734 -4 938 -4 821 -4 822 -4 822 -4 822 

Sum 35 355 29 355 41 528 41 456 41 456 41 456 
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Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Samferdselsbedrifter/transporttiltak 380 288 288 288 288 288 
Kommunale veier 34 976 29 067 41 240 41 168 41 168 41 168 

Sum 35 355 29 355 41 528 41 456 41 456 41 456 
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Brann og ulykkesvern 
 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år 48 116 48 116 48 116 48 116 

Sum Lønns- og prisvekst 796 796 796 796 
Sum Avskrivninger 570 570 570 570 
Sum Pensjonsendringer -26 -26 -26 -26 

Tekniske justeringer 1 340 1 340 1 340 1 340 

Konsekvensjustert ramme 49 456 49 456 49 456 49 456 

Nye tiltak     
Sum Nye tiltak 0 0 0 0 

Innsparing     
Brann - innsparingskrav Haugaland brann og 
redning IKS 

-1 034 -1 518 -1 992 -2 486 

Redusert kostnad akuttforurensning -40 -40 -40 -40 
Sum Innsparing -1 074 -1 558 -2 032 -2 526 

Nye tiltak -1 074 -1 558 -2 032 -2 526 

Ramme 2021-2024 48 382 47 898 47 424 46 930 

 

Sammendrag budsjett 
 
Oppgaver knyttet til beredskap og forebygging av brann og ulykker er siden 1. juli 2018 i hovedsak 
organisert gjennom Haugaland brann og redning IKS (HBR). Netto ramme på tjenesteområdet omfatter 
tilskudd til HBR, inntekter fra feiegebyr, utgifter knyttet til drift av brannstasjoner som leies ut til HBR og 
husleieinntekter til disse, samt utgifter til interkommunalt utvalg for akuttforurensning. 

Beredskap 
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. 

Regnskapstall for 2019 viser at Karmøy hadde 41 prosent høyere utgifter enn sammenlignbare 
kommuner per innbygger til beredskap mot brann og ulykker. Tilskuddet ble økt ytterligere i 2020-
budsjettet. En del av forklaringen ligger i at det er valgt en modell med likt tilskudd per innbygger i HBR, 
noe som trekker kostnadene opp for Karmøy og ned for de mindre kommunene. Samtidig er kostnadene 
i HBR høyere enn sammenlignbare kommuner også når man tar hensyn til alle eierkommunene. 
 
Blant sammenlignbare kommuner 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 2021 og videre i økonomiplanen. Det har vært dialog om dette mellom 
eierkommunene og HBR gjennom budsjettprosessen, og forslag til budsjett er derfor også på et lavere 
nivå enn 2020, selv om dette også ses i sammenheng med at selskapet i 2020 ble kompensert for en 
høyere pris- og lønnsvekst enn det som nå anslås etter koronautbruddet. 
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Rådmannen har i budsjettet for 2021 lagt inn midler tilsvarende styrets forslag til representantskapet. 
Dette utgjør 48 392 000 kroner for Karmøy (tilskudd til feiing kommer i tillegg). Rådmannen legger 
følgende til grunn for budsjettforslaget. 

 Det legges til grunn en forventet pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent fra 2020 til 2021 anses som 
dekket innenfor den tildelte rammen. 

 Det forutsettes videre arbeid med kostnadsreduksjoner, og videre i perioden forutsettes det et 
reellt nedtrekk i overføringene til HBR på 1 prosent per år. 

 Karmøy kommune legger til grunn at selskapet fremover opererer med ett samlet driftstilskudd, 
kostnader til felles investeringer og eventuelle økte husleiekostnader må innarbeides innenfor 
denne samlede driftsrammen. 

 Kostnader knyttet til etterslep kommunene hadde med seg inn i selskapet, samt tilskudd til 
feiing, kommer i tillegg. 

Feiing 

Tilskuddet til feiing er fra styret i HBR foreslått økt med om lag 1,48 mill. kroner (+29 prosent). Dette 
skyldes delvis en endring i fordelingsnøkkelen mellom kommunene, da det tidligere har vært feil i 
tallene for antall pipeløp som ble brukt til fordelingsnøkkelen. I tillegg er en mindre del av økningen 
knyttet til ny modell for feiing av fritidsboliger. 

Rådmannen legger til grunn at feiing skal være en selvkosttjeneste. Endringen medfører at feiegebyrene 
vil øke med rundt 25 prosent i 2021. Feie- og tilsynsgebyrene foreslås utvidet til også å gjelde 
fritidseiendommer med fyringsanlegg, som ikke tidligere har vært omfattet av feie- og tilsynsordningen. 
Det vil komme egen sak om den praktiske håndteringen av dette.  

Karmøy kommune hadde i 2020 et årsgebyr for feiing som var 26 prosent høyere enn sammenlignbare 
kommuner, og 5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, i følge tall fra Kostra. Med den nye økningen 
vil gebyrene i Karmøy ligge enda høyere. Rådmannen legger til grunn at HBR tilstreber å redusere 
kostnadene også på dette området, og at gebyrene på sikt bør ned på et mer gjennomsnittlig nivå. 

Dagens fordelingsnøkkel tar kun hensyn til antall pipeløp, og tar for eksempel ikke hensyn til at 
kostnadsstrukturen kan være forskjellig i de ulike kommunene, for eksempel ut fra geografi/kjøring mv. 
Utgangspunktet er at selvkost skal gjelde for «kommunens kostnader». Dersom kostnadene i en 
kommunene er høyere per abonnent enn i de andre kommunene, og det ikke eksisterer faglige grunner 
for kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. Rådmannen vil be HBR gjennomgå 
kostnadene på feieområdet med tanke på det høye gebyrnivået, og vurdere om dagens fordelingsnøkkel 
gir en urimelig kryssubsidiering mellom kommunene. 

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) 
Alle kommuner inngår i interkommunale beredskapsutvalg for å kunne håndtere utslipp av såkalt akutt 
forurensning, som er større enn det enkeltbedrifter eller enkeltkommuner kan håndtere. Dette kan for 
eksempel være oljeutslipp eller skipsforlis, eller kjemikalieutslipp etter tankbilvelt. Karmøy inngår i dag i 
IUA Haugesund region, som omfatter 16 kommuner i Nord-Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. 
Beredskapssentralen og sekretariatsfunksjonen har vært tillegg Karmsund interkommunale havnevesen. 
Her er det endring på gang. Havnevesenet ønsker å fokusere sterkere på primæroppgaver, og har sagt 
opp avtalen om å ivareta sekretariatet for IUA. Det pågår en prosess for å avklare organisatoriske, 
praktiske og formelle problemstillinger knyttet til dette. Det forventes en sak om ny organisering av IUA 
høsten 2020. 
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Investeringer i brannstasjoner 
Det planlegges nye brannstasjoner på Raglamyr og på Vea i investeringsplanen. 

 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner 
og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere 

12,2 13,6 18,4 17,5 16,9 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. 
innbygger, konsern  (kr) 

1 039 1 053 826 880 918 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. 
innbygger (B) **) 

92 -22 65 65 65 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. 
innbygger (B) **) 

948 1 075 761 815 853 

Dekningsgrad      
Andel A-objekter som har fått tilsyn (B) 44,0 % 34,2 % 35,9 % 30,0 % 37,1 % 

Andel piper feiet 34,2 % 26,5 % 27,4 % 25,4 % 26,9 % 

Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 
338 

0,17 0,17   0,13 0,15 

Kvalitet      
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret +1) 

492 492 392 468 468 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Ressursbruk. I 2019 hadde Karmøy 27 prosent høyere utgifter til brann og ulykkesvern per innbygger 
enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (K13). Holder man feiing/forebygging utenfor, og ser 
på kostnadene til beredskap var kostandene 41 prosent høyere enn K13. Kostnadene økte betydelig fra 
2017 til 2018. Dette er såkalte konserntall, noe som gjør at de ser på netto kostnader inkl. HBR og ikke 
det kommunekassen har overført til Haugaland brann og redning (HBR). HBR hadde et mindreforbruk i 
2019. Det vil si at eierkommunene betalte et høyere tilskudd enn det som fremkommer i Kostra-tallene 
for netto driftsresultater. 

Feiing. Årsgebyr for feiing og tilsyn er høyere i Karmøy enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere 
enn i K13 (26 prosent høyere). 

Karmøy ligger om lag likt med K13 i A-objekter som har fått tilsyn i 2019, men lavere enn i 2018. (A-
objekter er bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn 
alminnelig fare for tap av menneskeliv). Andel piper som ble feiet gikk ned fra 34,2 prosent i 2018 til 
26,5 prosent i 2019. 2019-tallene er her ppå nivå med landsgjennomsnittet.  

 

Nye tiltak 
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Økt feiegebyr 

På bakgrunn av tilskuddet til HBR er foreslått økt med 1,48 mill. kroner, og det legges til grunn disse 
tjenestene skal betales som en selvkosttjeneste, er det foreslått en økning i gebyrene på 30 prosent. I 
sum går derfor tiltaket i null.  

Innsparing 

Brann - innsparingskrav Haugaland brann og redning IKS 

Fastsettelse av budsjett for brann og redning er basert på et krav til innsparing. Begrunnelsen for dette 
er omtalt i sammendrag for budsjett. 

Redusert kostnad akuttforurensning 

På bakgrunn av kostnadene til IUA de siste årene har lagt noe lavere enn tatt høyde for i budsjettet, 
foreslår rådmannen at rammen reduseres med 40 000 kroner. 

 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjekter Ferdig  
år 

Ørem.  
fin.     

Netto  
prosjekt  

utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Brann og ulykkesvern              
Beredskapssenter, lege, 
brann og ambulanse 

2024 0 122 039 32 733 53 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 

Skudeneshavn 
brannstasjon - 
ombygging/tilbygg 

2021 0 11 600 3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Brann og 
ulykkesvern 

 0 133 639 36 173 53 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 

              

 

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 530 26 0 0 0 0 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

732 256 256 256 256 256 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

50 420 54 021 55 328 54 844 54 370 53 876 

Overføringsutgifter 481 65 65 65 65 65 
Finansutgifter 587 0 570 570 570 570 

Sum Driftsutgifter 52 750 54 368 56 219 55 735 55 261 54 767 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 126 -6 187 -7 719 -7 719 -7 719 -7 719 
Refusjoner -512 -65 -65 -65 -65 -65 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0 0 -53 -53 -53 -53 

Sum Driftsinntekter -6 638 -6 252 -7 837 -7 837 -7 837 -7 837 
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Sum 46 112 48 116 48 382 47 898 47 424 46 930 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Forebygging av branner og andre ulykker  114 0 -46 -46 -46 -46 
Beredskap mot branner og andre ulykker  45 998 48 116 48 428 47 944 47 470 46 976 

Sum 46 112 48 116 48 382 47 898 47 424 46 930 
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VAR 

 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år -25 690 -25 690 -25 690 -25 690 

Sum Lønns- og prisvekst -4 278 -4 278 -4 278 -4 278 
Sum Avskrivninger 8 957 8 957 8 957 8 957 
Sum Pensjonsendringer 106 101 97 97 

Andre tekniske justeringer     
Endret fordeling lærlingbudsjett 219 219 219 219 
Sum Andre tekniske justeringer 219 219 219 219 

Tekniske justeringer 5 004 4 999 4 995 4 995 

Konsekvensjustert ramme -20 686 -20 691 -20 695 -20 695 

Nye tiltak     
DKI hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 1 600 2 800 2 800 3 120 
DKI ny hovedplan avfall (planprosjekt) 400 400 400 400 
Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-
ladefasiliteter 

0 0 -1 400 -1 400 

Endring bruk/avsetning selvkostfond -17 640 -7 706 -4 658 4 616 
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon 3 706 -8 164 -23 481 -40 214 
Hovedplan vann (planprosjekt) 308 687 986 986 
Hovedtilsyn av vassdragsanleggene 0 300 0 0 
Lavere anslag for tilknytningsgebyrer 730 702 678 662 
Nye avfallsdunker 0 350 350 350 
Redusert salg av vann til Tysvær kommune 0 776 776 776 
Sorteringshall i Borgaredalen 0 0 50 50 
Økt vedlikehold vann og avløp 18 600 0 0 0 
Økte gebyrinntekter på grunn flere abonnenter -913 -913 -913 -913 
Økte inntekter i Borgaredalen miljøpark 0 -250 -511 -783 
Sum Nye tiltak 6 791 -11 018 -24 923 -32 350 

Innsparing     
Lavere anslag personalforsikringer -6 -6 -6 -6 
Sum Innsparing -6 -6 -6 -6 

Nye tiltak 6 785 -11 024 -24 929 -32 356 

Ramme 2021-2024 -13 901 -31 715 -45 624 -53 051 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
 
        
Indikatornavn Resultat 

2019 
Anslag 
2020 

Planlagt 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Beskrivelse 

Kapitalkostnader, 
rentesats SWAP-rente 
uten påslag 

1,80 0,85 0,78 0,91 1,04 1,15  

Kubikk salg vann til 
Tysvær kommune 

390 117 391 304 389 000 220 000 220 000 220 000  

 

Sammendrag budsjett 
 
I september 2020 ble hovedplan drikkevann og revidert hovedplan avløp 2020-2027 vedtatt. Planene gir 
Karmøy kommune retningen for å sikre innbyggerne gode VA- tjenester. 

I planperioden skal det bygges kloakkrenseanlegg i Åkrehamn og Kopervik. Samtidig skal mange titalls 
utslipp saneres. 



Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 

Side 227 av 249 

Karmøy kommune har i dag 400 kilometer med vannledninger. Det er mye å vedlikeholde – og mange av 
røra er flere tiår gamle. Omtrent en tredjedel av alt vann som pumpes ut fra Brekke 
vannbehandlingsanlegg forsvinner før det når forbrukerne. Målet er at vannsvinnet skal ned fra 34 til 31 
prosent på fire år. 

Vann, avløp og renovasjon er ett av tjenesteområdene som skal være selvfinansierende. Det innebærer 
at økt bruk av penger, vil føre til økte gebyrer. Hovedplan for vann er kostnadsberegnet til 75 millioner 
kroner i året. Tilsvarende vil plan for avløp legge beslag på 100 millioner i året. 

Mange innbyggere venter på ny kildesorteringsordning i Karmøy.  I løpet av 2021 starter nye 
behandlingskontrakter, og elektriske renovasjonsbiler blir satt i bestilling. Avhengig av hvor langt 
prosessen med ny gjenvinningsstasjon og ny utslippstillatelse har kommet, kan 2021 bli et hektisk år 
med stor anleggsvirksomhet i miljøparken. Planleggingen av den nye kildesorteringsordningen med 
digitale førerterminaler og tilpassede innsamlingsruter er godt i gang, og utrulling av den nye 
beholderparken vil sannsynligvis starte i løpet av siste halvdel av 2021. 

Nye behandlingskontrakter fra mars 2021 vil sette miljøkrav for at renovasjonen skal nå nye 
myndighetskrav. Endringer i avfallsmarkedet gjør at vi forventer noe høyere behandlingspriser i 2021. 
Kombinert med særlig økt restavfallsproduksjon pga korona, gjør det at utgifter til driftsavtaler/private, 
hovedsakelig transport og behandling av avfall, øker. Dette er den største enkeltposten i miljøparken, så 
regnskapet avhenger i stor grad av innbyggernes avfallsproduksjon og sortering. 

Gebyrendringer  

Karmøy kommune beregner kommunale VAR-gebyrer i henhold til selvkostforskriften. 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: 

  2021 2022 2023 2024  

Vann  0 %  4 %  7 %  7 %  

Avløp   0 %  6 %  7 %  7 %  

Renovasjon  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  

Slam  0 %  2 %  2 %  2 %  

Økonomiske konsekvenser av hovedplanene med tilhørende endringer i gebyrene ble innarbeidet i 
vedtatt økonomiplan 2020-2023. Det var da anslått en realvekst i gebyrene på 8 prosent per år fra 2021 
både på vann og avløp. På grunn av blant annet lavere rentenivå og forskyvning av planlagte 
investeringer har kommunen i dag midler på selvkostfondene for vann og avløp. Dette gjør at 
rådmannen foreslår at gebyrnivået for vann og avløp ikke økes utover pris- og lønnsvekst i 2021, og det 
budsjetteres i stedet med å bruke midler fra selvkostfondet for å dekke kostnader i 2021. I 
økonomiplanen beholdes gebyrøkningen lik som i vedtatte hovedplaner Generell prisvekst kommer i 
tillegg til oversikten her.  

Vedtatte hovedplaner vil innebære behov for økte gebyrer fremover i tid. Planene legger opp til at 
selvkostfondene kan bygges opp og deretter ned i 5 + 5 år periode. En slik oppbygging og nedbygging av 
selvkostfondet over en 10-årsperioden kan utjevne svingningene i gebyrene når selvkost øker som følge 
av konkrete investeringsplaner. 

Høyere investeringer vil gjøre selvkostregnskapet mer sårbart for svinginger i rentenivået. Et økt 
rentenivå vil innebære at gebyrene må settes opp mer enn budsjett og økonomiplan legger opp til.  
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Renovasjon gebyrene holdes på samme nivå som i tidligere vedtatt økonomiplan. 

 

Gjeldende planer og planstatus 

 
Revidert hovedplan for avløp 2020-2027, vedtatt 21.september 2020. 
Opprinnelig hovedplan ble vedtatt i 2015 med planperiode 2016-2023. Hovedplanen er utarbeidet som 
et styringsdokument for en effektiv drift og skal gi riktig retning av kommunens håndtering av alt 
avløpstjenesten innebærer.  

Hovedplan avløp er revidert på følgende punkter: 

1.  Antall renseanlegg er redusert. 
2.  Kostnader for hvert enkelt renseanlegg er øket. 
3.  Krav til ledningsnett i nye utslippstillatelser medfører økt ressursbruk og kostnader. 
4.  Entreprenørkostander er øket. 

Ny hovedplan drikkevann 2020-2027, vedtatt 21. september 2020. 
Kommunen har lang horisont når vi forvalter det som kanskje er Haugalandets største prosessanlegg. 
Løsningene som etablereres skal vare i 100 år. 

De viktigste behovene som planen peker på er: 

 Rehabilitering /utskifting av dårlig ledningsnett 

 Å redusere lekkasjen fra ledningsnettet 

 Sikring av nedslagsfeltet mot uønsket aktivitet og forurensning 

 Sikre etablering av reservevannkilde etter krav fra myndighetene. Dette vil skje i samarbeid 
mellom flere kommuner på Haugalandet. 

Avfallstrategi 2019-2025, vedtatt juli 2019. 
Implementering av strategien innebærer å fatte en rekke detaljbeslutninger, hvor man forsøker å 
balansere strategiens tre hovedmål: 

1. Kraftig bedring av miljøaspektet 
2. Det skal være enkelt å sortere rett 
3. Kostnadseffektive tjenester. 

Renovasjonen har godt fart i forbedringsarbeidet, men i en situasjon hvor mye endres og endringene 
avhenger av hverandre, tar arbeidet tid. Vi er også inne i en tid med mye endringer i avfallsbransjen, og 
mange uavklarte spørsmål knyttet til overgangen til sirkulærøkonomi i Norge og Europa. 

Plan for reservevann (2020) Det vil foreligge rapport på anbefalt vannskilde for reservevann i løpet av 
vår 2021. I 2019 og 2020 er det gjennomført prøvetaking som grunnlag for rapport for valg av 
løsning/kilde. Kommunene er avhengig av å behandle saken i hver sin kommune for å velge om en skal 
være med på anbefalt løsning i det videre arbeidet. 
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Delmål 

 
       
Hovedmål Delmål Indikator Siste 

måling 
2019 

Forventet  
2020 

Mål  2021 Mål  2024 

Utvikle og gi 
framtidsrettede 
tjenester 

Være i forkant av 
framtidige behov 

% udokumentert vannforbruk 35,0 % 34,0 % 32,0 % 28,0 % 

  Antall meter utskiftet avløpsledning  1,0 % 1,0 % 1,0 % 

  Antall meter utskiftet vannledning  1,0 % 1,0 % 1,0 % 

  Faste vedlikeholdsoppgaver utført.  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  Installering av overløpsmålere, stk.   2 stk 2 stk 

  Kommunale vannmålere, installering 
av nye, stk. 

  2 stk 2 stk 

  Materialgjenvinning i % 24,5 % 35,0 % 35,0 % 52,0 % 

  Prøvefelt SmartVAR, stk.   1 stk 1 stk 

  Utskifting/renovering av 
vann/brannkummer, stk. 

  2 stk 2 stk 

Utvikle og gi 
fremtidsretta 
tjenester 

      

       
       

 
 

Kostra-analyse 
 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Produktivitet      
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

2 923 3 243 3 874 4 139 4 142 

Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 

1 417 1 284   1 669 1 771 

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 

1 402 1 468   1 597 1 706 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2 164 2 270 2 637 2 855 2 851 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2 008 2 126 2 608 3 744 3 749 

Dekningsgrad      
Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

38,0 % 35,0 %   30,7 % 29,9 % 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

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

Kvalitet      
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (B) 

0,3 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 

Avløp - Andel spillvannsnett med ukjent alder 17,0 % 16,0 %   15,0 % 16,0 % 

Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for 
spillvannsnett med kjent alder 

25,0 25,0   31,0 30,0 

Renovasjon - Andel levert til forbrenning 70,6 % 71,9 % 50,8 % 54,2 % 53,9 % 

Renovasjon - Andel levert til 
materialgjenvinning inklusiv biologisk 
behandling 

25,0 % 25,2 % 43,5 % 40,7 % 40,8 % 

Renovasjon - Antall hentinger av avfall som 
inneholder matavfall, pr år 

52 52 0 0 0 

Renovasjon - Dager pr år med utvidet 2 52 0 0 0 
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 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 
13 

Landet Landet uten 
Oslo 

åpningstid for mottak av avfall 

Vann - Andel ledningsnett med ukjent alder 17,0 % 20,0 %   9,0 % 10,0 % 

Vann - Beregnet gjennomsnittsalder for 
vannledningsnett med kjent alder 

29,0 27,0   34,0 33,0 

Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning 
per år (m3/m/år) (B) 

5,8 3,7 5,2 4,4 3,8 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.  
(gjelder rapporteringsåret+1) 

2 270 2 270 2 637 2 855 2 851 

 
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 2019-
kolonnene prisene som gjelder i 2020 både for Karmøy og øvrige kommuner («viser 
rapporteringsåret+1»). 

Gebyrene for 2020 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 2019 kommer Karmøy ut om 
lag midt på treet, med en kvalitetsindeks på 3,2 (på en skala fra 0-4). Dette er uendret fra 2018. 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. I 2019 
er det anslått at vannlekkasje per meter ledning var lavere sammenlignbare kommuner.  

De tre siste årene har Karmøy i gjennomsnitt fornyet 0,5 prosent av ledningsnettet årlig. Det er lavere 
enn landsgjennomsnittet på 0,7 prosent. 

I 2019 er det anslått at 35 prosent av kommunens vannleveranse gikk til lekkasje. Det er over 
landsgjennomsnittet på rundt 30 prosent, men estimert vannlekkasje pr km ledningsnett var lavere i 
Karmøy. 

Avløp. I bedreVANNs kartlegging av standarden på kommunenes tjeneste i 2019 kommer Karmøy dårlig 
ut, med en kvalitetsindeks på 1,2 (på en skala fra 0-4). Dette er en forbedring fra 0,8 i 2017 og 1,0 i 2018. 
Karmøy får god score på ledningsnettets funksjon og 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 1,0 prosent av ledningsnettet årlig. Tilsvarende tall 
for K13 og landet er 0,7 prosent. Her har det vært en stor økning i Karmøy fra 2018 til 2019. 

Renovasjon. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har Karmøy levert mer av avfallet til forbrenning 
og mindre til materialgjenvinning. 

Samlede investeringsutgifter til vann, avløp og renovasjon (per innbygger) var i 2019 på nivå med 
landsgjennomsnittet, og noe lavere enn K13. Det er planlagt vesentlig høyere investeringsnivå i Karmøy 
de neste årene. Dette er begrunnet i hovedplanene på området, se egen omtale av disse. 
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Andre tekniske justeringer 

 

Endret fordeling lærlingbudsjett 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Nye tiltak 

 
 

DKI hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 

Iht. til vedtatt hovedplan avløp og krav i ny utslippstillatelse etableres to stillinger til feilsøking på 
ledningsnettet.   

DKI ny hovedplan avfall (planprosjekt) 

Økt helårseffekt av stilling etablert i 4.tertial 2020 iht. avfallstrategi.  

Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter 

Innfasing av elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter er lagt inn med besparelse i 
budsjettet fra og med 2023. 

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.  

Gebyrendring vann, avløp og renovasjon 

Tiltaket omhandler gebyr endring 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. For budsjett 2021-2024 er fordeling av vann og avløpsgebyrene  endret slik at 
variabel del øker, mens den faste delen er behold uendret eller redusert. En eventuell fast del skal være 
stabil og ikke avspeile variasjon i forbruk. Den faste delen av årsgebyret bør heller ikke hindre den 
enkelte abonnent i å kunne påvirke sitt eget gebyr gjennom å regulere vannforbruket.  

VAR er et selvkostområde. Den tidligere vedtatte avgiftsøkningen i økonomiplan 2020-2023 og gjengitt i 
hovedplan drikkevann og revidert hovedplan avløp er redusert, da renteprognosen for perioden 2021-
2024 er vesentlig lavere enn i fjor. Dette fører til lavere kapitalkostnader, som igjen gjør at 
avgiftsøkningen blir mindre enn vedtatt i 2020.   

Dette avstemmes mot bruk eller avsetning til selvkostfond. Det vil bli tatt stilling til årlig driftsnivå i de 
årlige budsjettene. For 2021 budsjetteres det med bruk av selvkostfond. Dette er tidligere overskudd i 
selvkostregnskapene, som er avsatt til egne selvkostfond, og som skal tilbakeføres. Håndtering av 
overskudd og underskudd reguleres av selvkostforskriften. Et overskudd som er avsatt til selvkostfond, 
skal tilbakeføres ved å finansiere et underskudd senest i det femte året etter av overskuddet oppsto. 
Selvkostregnskap for de ulike selvkostområdene er lagt ved som vedlegg til budsjett.  

Tiltaket består i to effekter: 
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 For det første er budsjettert inntekt i 2021 justert ned som følge av at det leveres mindre volum 
vann enn anslått for 2020. 

 For det andre økes inntektene i tråd med med økningen i vann-, avløp og renovasjonsgebyrene. 

I sum gir dette en netto reduksjon i gebyrinntekter i 2021, sammenlignet med 2020, men deretter en 
økning utover i økonomiplanperioden. 

Hovedplan vann (planprosjekt) 

Ny hovedplan for vann medfører noe høyere aktivitet knyttet til vannmålere, høydebasseng og nødvann. 
Samtidig er behovet for konsulentbruk ved Brekke vannbehandlingsanlegg blitt redusert. 

Hovedtilsyn av vassdragsanleggene 

Det skal lages skriftlige rapporter med angivelse av eventuelle avvik fra gjeldende krav i lover og 
forskrifter. Konklusjoner og prioriteringer av tiltak skal angis. Det skal vurderes om det er behov for 
fremskyndet revurdering. Rapporten skal på forespørsel sendes NVE.  . 

Lavere anslag for tilknytningsgebyrer 

Anslag på antall årlige tilknytninger på det kommunale VA-anlegg. Erfaringstall fra 2020 viser nedgang i 
nye abonnenter. Budsjettert volumendring for 2020 var for optimistisk. Nye abonnenter vann reduseres 
i større grad enn avløp, da utskiftning og separering av avløpsledninger vil føre til flere tilknytninger av 
eksisterende boliger. Gebyrinntekter 2021-2024 er i tråd med foreløpig kostnadsestimat for ny 
hovedplan vann og revidert hovedplan avløp. 

Dette innebærer en reduksjon i anslått inntekt i 2021, sammenlignet med 2020. Deretter økes 
inntektene noe, som følge av at tilknytningsgebyrene følger foreslått økning i vann- og avløpsgebyrer i 
økonomiplanperioden. 

Nye avfallsdunker 

Det vil bli investert i nye avfallsdunker i 2021. Som en konsekvens av denne investeringen, er det lagt inn 
350 000 kroner til vedlikehold fra og med 2022. 

Redusert salg av vann til Tysvær kommune 

Det budsjetteres i 2021, som i de foregående årene, med inntekter fra salg av vann til Tysvær kommune. 
Det kan ikke legges til grunn at Tysvær vil ha det samme behovet for kjøpe vann fra Karmøy videre frem 
i tid. Det legges derfor til grunn en reduksjon av inntektene fra 2022. Inntektene følger levert 
vannmengde og er derfor usikker. 

Sorteringshall i Borgaredalen 

En ny gjenvinningsstasjon med flere usorterte fraksjoner vil generere økte vedlikeholdsutgifter. 

Økt vedlikehold vann og avløp 

Økt driftsfinansiering i 2021. 

Økte gebyrinntekter på grunn flere abonnenter 

Det forventes flere abonnenter i 2021, og gebyrinntektene økes dermed for å reflektere dette. Dette 
gjelder både nye boenheter, samt eksisterende boenheter som tidligere har hatt private utslipp, men 
som nå knyttes opp på det kommunale vann- og avløpsnettet. 
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Økte inntekter i Borgaredalen miljøpark 

Det forventes at det vil bli økt bruk av Borgaredalen miljøpark etter innføring av ny 
kildesorteringsordning fra 2022. Det legge samtidig til grunn at prisene i Borgaredalen følger foreslått 
økning i renovasjonsgebyret i økonomiplanperioden. Dette gir en forventet økning i inntektene fra 2022. 

 

Innsparing 

Lavere anslag personalforsikringer 

Se omtale under kapittel administrasjon.  
 

Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum øvrige år (10) 

Investeringsprosjek
ter 

Ferdi
g  år 

Ørem
.  fin.     

Netto  
prosjek
t  utgift   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

VAR              
Anleggsmaskiner - 
Borgaredalen 

2022 0 6 600 2 500 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biler og maskiner VAR 
(årsbevilgning) 

2022 0 2 970 2 170 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elektriske 
renovasjonsbiler-
tilbringerbil-
ladefasiliteter 

2021 -5 900 19 200 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 
2016-2020 
(planprosjekt) 

2020 0 346 924 55 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hovedplan avløp 
2020-2027  
(planprosjekt) 

2030 0 
1 100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 
100 00

0 

Hovedplan drikkevann 
2020-2027 
(planprosjekt) 

2030 0 886 025 
144 56

5 
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 15 000 15 000 85 000 85 000 0 0 0 0 
Ny gjenvinningsstasjon 
Borgaredalen 

2021 0 27 500 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ny hovedplan avfall 
(planprosjekt) 

2027 0 42 567 19 069 10 500 2 900 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 

Nye avfallsdunker 2021 0 34 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nødstrømsagregat 
Brekke vannbeh. 

2021 0 17 000 11 958 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 

Reservevannsforsynin
g 

2029 0 603 500 3 190 0 0 25 000 25 000 
150 00

0 
150 00

0 
125 00

0 
125 00

0 
0 

Vann og 
avløpsutbygging 
Kolnes 

2024 0 21 897 820 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 

Sum VAR  -5 900 
3 328 18

3 
430 20

8 
195 90

0 
200 40

0 
236 00

0 
286 00

0 
411 00

0 
326 00

0 
300 00

0 
300 00

0 
175 00

0 
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Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Driftsutgifter       
Lønn 45 088 43 989 48 168 49 042 48 420 48 420 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon 

51 395 58 135 73 644 56 394 55 961 56 281 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

23 513 24 083 25 975 25 975 25 675 25 675 

Overføringsutgifter 23 56 57 57 57 57 
Finansutgifter 42 616 36 743 42 680 40 855 43 070 50 540 

Sum Driftsutgifter 162 635 163 006 190 524 172 323 173 183 180 973 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -172 623 -187 466 -188 455 -199 827 -215 429 -232 450 
Refusjoner -1 081 -342 -462 -462 -462 -462 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -3 776 -888 -15 508 -3 749 -2 916 -1 112 

Sum Driftsinntekter -177 481 -188 696 -204 425 -204 038 -218 807 -234 024 

Sum -14 846 -25 690 -13 901 -31 715 -45 624 -53 051 

 

Fordeling per tjeneste 
 
Beløp i 1000 kr 

 
 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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Produksjon av vann  10 216 8 122 8 014 8 314 8 014 8 014 
Distribusjon av vann -13 022 -16 771 -12 873 -17 126 -21 498 -25 019 
Avløpsrensing 3 310 5 690 5 697 5 660 5 621 5 621 
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann  -12 659 -19 056 -12 023 -17 647 -24 289 -28 288 
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l  -245 -427 -784 -799 -820 -814 
Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

-2 446 -3 248 -1 932 -10 117 -12 652 -12 565 

Sum -14 846 -25 690 -13 901 -31 715 -45 624 -53 051 
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Økonomi 
 

Driftsbudsjett med endringer 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 
Vedtatt Budsjett Forrige år -185 665 -185 665 -185 665 -185 665 

Sum Kostra-korrigeringer -422 -422 -422 -422 
Sum Lønns- og prisvekst 413 413 413 413 
Sum Avskrivninger -33 522 -33 522 -33 522 -33 522 
Sum Pensjonsendringer 47 562 47 483 47 580 47 466 
Sum Helårseffekter av vedtak  972 2 283 2 283 2 283 

Andre tekniske justeringer     
Rådmannens prosjektpott -550 0 0 0 
Sum Andre tekniske justeringer -550 0 0 0 

Tekniske justeringer 14 453 16 235 16 332 16 218 

Konsekvensjustert ramme -171 212 -169 430 -169 333 -169 447 

Nye tiltak     
Økt kostnad Sivilforsvaret 89 89 89 89 
Sum Nye tiltak 89 89 89 89 

Innsparing     
Kutt Kontantstøtte  -426 -426 -426 -426 
Rådmannens prosjektpott -200 -200 -200 -200 
Sum Innsparing -626 -626 -626 -626 

Nye tiltak -537 -537 -537 -537 

Ramme 2021-2024 -171 749 -169 967 -169 870 -169 984 

 

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 2021 er på -171,7 mill. kroner. 

 Motpost avskrivninger (-131,2 mill. kroner) 

 Regnskapstekniske pensjonsposter (-42,3 mill. kroner) 

 Diverse fellesfunksjoner (1,6 mill. kroner) 

 Annet (0,1 mill. kroner) 

De to store endringene i tallene her fra i fjor. 

 Større investeringer og en gjennomgang av kommunens anleggsregistret gjør at avskrivningene 
går opp, og på noen områder flyttes for å få mest mulig riktig nøkkeltall for netto driftsutgifter i 
Kostra. Endringene for det enkelte tjenesteområde vises i den innledende tabellen på hvert 
tjenesteområde. Siden avskrivninger ikke har netto resultateffekt i kommunen, blir det en 
tilsvarende økning i motposten som inngår her. 
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 Den andre ndringe 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. Endringer som er knyttet til pensjon i de respektive 
tjenesteområdene er synliggjort i hovedtabellen i hvert tjenesteområde. 

Ordningen med kommunal kontantstøtte foreslås avviklet.  

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 2021 vil 
potten blant annet bli brukt til et prosjekter innen oppvekst- og kultur og helse- og omsorgsetaten for å 
hente ut mulige gevinster som ligger i bruk av digitale verktøy. Se omtale i eget tiltak. På grunn av den 
økonomiske situasjonen foreslås det å redusere potten med 0,2 mill. kroner. 

 

Kostra-analyse 

 
 Karmøy 2018 Karmøy 2019 Kostragruppe 

13 
Landet Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 

11,3 % 12,7 % 11,4 % 10,7 % 11,0 % 

Eiendomsskatt i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

4,3 % 4,3 % 2,1 % 3,1 % 3,2 % 

Økonomi      
Brutto lånegjeld per innbygger 149 141 155 941 200 949 212 970 215 506 

Frie inntekter i kroner per innbygger (B) **) 52 633 54 885 56 233 58 486 56 689 

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser 
Beløp per innbygger (kr) 

54 958 57 132 95 817 95 652 98 576 

Langsiktig lånegjeld per innbygger 136 684 144 092 187 473 198 353 201 226 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

2,6 % 4,3 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B) 43 234 48 339 77 622 76 516 80 939 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

58,6 % 62,3 % 93,4 % 85,4 % 91,2 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Eiendomsskatt annen eiendom Andel av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

3,2 % 3,2 % 0,6 % 1,5 % 1,5 % 

Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 
Andel av brutto driftsinntekter (prosent) 

1,1 % 1,1 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 

Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm 2 265 2 355       

Generell skattesats 7,0 7,0       

Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget? 1 050 000 1 050 000       

Hvis komm benytter diff skattesats for 
bolig/fritidsbol. hva er denne satsen? 
(Eie.s.loven § 12a) 

2,8 2,8       

 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Det vises generelt til eget kapittel om finansielle måltall og supplerende indikatorer.  

Lånegjeld per innbygger: Karmøy har lavere netto lånegjeld per innbygger enn gjennomsnittet i 
sammenlignbare kommuner (K13). Dette er konserntall, som inkluderer gjeld kommunene har gjennom 
interkommunale selskaper og lignende. I treårsperioden fra 2016 til 2019 økte langsiktig lånegjeld per 
innbygger med rundt 38 prosent i Karmøy (13 316 kroner per innbygger). 
 
Tilsvarende tall for K13 var 20 prosent og 13 153 kroner per innbygger. Det vil si en omtrent lik vekst i 
kroner, men en høyere vekst i prosent for Karmøy, siden Karmøy startet med et lavere gjeldsnivå. Det 
må her også tas i betraktning at Karmøy har hatt en svakere befolkningsutvikling enn sammenlignbare 
kommuner, noe som antakelig har bidratt til å øke investeringsbehov mer i K13 enn i Karmøy. 
 
Netto lånegjeld er lånegjeld fratrukket utlån fra kommunene. Karmøy kommune 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 per 
2019 har Karmøy noe høyere disposisjonsfond. Det budsjetteres med å bruke fondsmidler til å finansiere 
investeringer fremover.  

Eiendomsskatt. Karmøy har forholdsvis 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 annen eiendom som trekker 
opp for Karmøys vedkommende (inkl. såkalte «verk og bruk»), 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 per 2020. Det skyldes at Karmøy haddee en forholdsvis lav skattesats (2,8 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 2019. Karmøy 
hadde et høyt resultat i 2019, noe som blant annet må ses i lys av en stor økning i utbytteinntektene fra 
Haugaland Kraft.  

 

Andre tekniske justeringer 

 

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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Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen foreslås det å redusere potten med 0,2 mill. kroner, til 2,3 
mill. kroner fra 2021. 

I 2021 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter: 

 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 nye 
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) 
  

 Kommunen skiftet i 2020 saks- og arkivsystem i et felles prosjekt med seks nabokommuner. I en 
periode må kommunen betale lisens for to system, inntil det er foretatt en forsvarlig avlevering 
av tidligere sakssystem til arkiv Rogaland. Det er lagt inn midler i 2021 til å gjennomføre denne 
avslutningen, og til å dekke doble lisenskostnader i en periode. 

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 2021 er det overført midler til tjenesteområde administrasjon, skole og omsorg, og disse 
midlene tilbakeføres til prosjektpotten når prosjektperioden er over. 

Nye tiltak 

Infrastruktur/utvikling Kolnes 

Det er lagt inn 40 mill. kroner (ekskl. mva) til å dekke kostnadene ved den delen av ny Eikjeveg som 
ligger i Haugesund kommune. Bevilgningen dekkes med bruk av disposisjonsfond.  

Økt kostnad Sivilforsvaret 

Kommunene har plikt til å bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak, herunder blant 
annet å ivareta ta lagring av Sivilforsvarets materiell. Haugesund kommune er vertskommune for 
Sivilforsvarets distriktslage. Sivilforsvaret har et distriktslager i Haugesund, og avdelingslagre i Ølen og 
Sauda. Distriktslageret betjenesten av en kommunalt ansatt materialforvalter, ansatt i Haugesund 
kommune. Kostnadene fordeles på innbyggertall. Kostnadene har økt noe de siste årene, og det er 
behov for å legge inn 89 000 kroner til å dekke kostnadene til dette. Samlet budsjetteres det med 
395 000 kroner til formålet i 2021. 

Innsparing 

Kutt Kontantstøtte  

Bruken av kommunal kontantstøtte for toåringer som ikke går i barnehage er fallende. Det er pr. august 
måned 2020 kun seks familier (8 barn) som mottar kontantstøtte for toåringer. 

På det grunnlaget foreslås kommunal kontantstøtte avviklet fra og med 01.01.21. 
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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. 

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen foreslås det å redusere potten med 0,2 mill. kroner, til 2,3 
mill. kroner fra 2021. 

I 2021 brukes potten til å finansiere følgende prosjekter: 

 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 nye 
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) 
  

 Kommunen skiftet i 2020 saks- og arkivsystem i et felles prosjekt med seks nabokommuner. I en 
periode må kommunen betale lisens for to system, inntil det er foretatt en forsvarlig avlevering 
av tidligere sakssystem til arkiv Rogaland. Det er lagt inn midler i 2021 til å gjennomføre denne 
avslutningen, og til å dekke doble lisenskostnader i en periode. 

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 2021 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   

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Økonomi              
Beredskapssenter, lege, 
brann og ambulanse 

2024 0 34 761 9 940 
15 00

0 
10 00

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Egenkapitalinnskudd 
KLP 

2030 0 86 635 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Egenkapitalinnskudd 
Rogaland Revisjon IKS 

2021 0 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindre oppgraderinger 
av bygg og anlegg 

Årsbevilgnin
g 

  7 700 
14 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
15 00

0 
Universell utforming 
(planprosjekt) 

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

Sum Økonomi  0 137 331 
28 02

5 
39 00

0 
35 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
23 00

0 
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Miljø og klima 
 
Statistikk over klimeutslipp og oversikt over tiltak på miljø- og klimaområdet. 

 
I nylig vedtatt planstrategi i Karmøy kommune er det påpekt et behov for å se klima, energi, miljø og 
natur i sammenheng. Det er vedtatt at klima- og energiplanen (sist vedtatt i 2017) skal revideres- Dette 
arbeidet starter i 2021 og skal være ferdig i 2022. Denne planen skal samordne og systematiskere 
kommunens arbeid for planlegging og forvaltning innen klima, energi, miljø og natur. 

I denne delen av budsjettet er det samlet en del klimastatistikk for Karmøy, og det redegjøres for tiltak i 
Karmøy kommune på miljø- og klimaområdet. 

Forklaring på de fire første grafene følger nedenfor dem. 

 

Klimastatistikk 

 

Utslipp av klimagasser per kommune 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

 

 

Utslipp av klimagasser per år 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 
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Utslipp av klimagasser per gass 

 
Grafen viser sum utslipp fordelt per sektor og utslippstype 

 

 

Utslipp av klimagasser per innbygger 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 
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Klimastatistikk er hentet fra miljødirektoratet, og fra Asplan viak sin klimakost utarbeidet for Karmøy 
kommune sitt klimaregnskap. Klimastatistikken er for 2018, som er nyeste tilgjengelige data. 

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. Dette er utslipp som kommunen har 
få muligheter for å påvirke inn i et lavutslippssamfunn 

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. 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter i 2018 

Utslipp av klimagasser per år 
Karmøy kommune, utslipp innenfor kommunegrensene, har hatt en økning i klimagassutslipp fra 2013 til 
2018. Dette skyldes i hovedsak økning i utslipp fra sjøfart og industri, olje og gass. 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. Karmøy har mye tyngre industri som har høyt 
klimagassutslipp, der det siste året har blitt en betydelig økning i utslippet fra industrien. 

De andre utslippskildene er i stor grad stabile, med noen årlige variasjoner. 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

Utslipp av klimagasser per gass 
Det er flere gasser som er regnet for å være klimagasser. Når man ser på utslippet i en kommune er de 
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andre klimagassene regnet om til CO2-ekvivalenter. Metan er en sterkere klimagass enn CO2, men har 
kortere levetid i atmosfæren. Utslipp av metan finnes i landbruk fra drøvtyggere og fra deponigass. 

Grafen viser sum utslipp fordelt per sektor og utslippstype 

Utslipp av klimagasser per innbygger 
Karmøy kommune får et høyt klimagassutslipp per innbygger fordi vi har mye tyngre industri innen 
kommunens grenser. Dette i tillegg til sjøfart og flyplass. 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter 

Utslipp av klimagasser fra kommunale innkjøp, drift og investeringer.  
For Karmøy kommune sin virksomhet er det vedlikehold og byggetjenester som har det største bidraget 
til det totale klimagassutslippet. Dette inkluderer både drift og investeringer av eksisterende bygg og 
infrastruktur, og bygging av ny infrastruktur innenfor bygg, anlegg og samferdsel. Hoveddelen av 
utslippet er investeringer innenfor vedlikehold og byggetjenester innenfor vann- avløp og renovasjon, 
samt helse- og skolelokaler i kommunen. 

 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter fordelt på innkjøpskategorier for 2018 
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Utslipp av klimagasser fra kommunal virksomhet per år 
Karmøy kommune har et relativt stabilt utslipp de siste 8 årene, med noen årlige variasjoner. Den 
største variasjonen i kommunens klimagassutslipp er utslipp knyttet til investeringer, hvor størrelsen og 
antallet investeringer det enkelte året vil gi utslag. 

 

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter fordelt på innkjøpskategorier per år. 

Utslipp av klimagasser per kommunal virksomhet 
Karmøy kommune har et relativt lavt utslipp av klimagassutslipp i sin drift og i sine investeringer. Dette 
sammenlignet med vår nabokommune Haugesund, og gjennomsnittet av kommunen i Rogaland og 
Norge generelt. 

 
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter fordelt på innkjøpskategorier sammenlignet 
med Haugesund, Rogaland og Norge for 2018 
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Tiltak på klima- og miljøområdet 

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 hadde 
oppstart høsten 2019. For 2021 vil prosjektet bli utvidet med flere kommuner: Sveio, Etne og Vindafjord. 
Prosjektet er støttet med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. 

Gjennom å stille økte miljøkrav til kommunens leverandører, skal det motivere næringslivet til å gjøre 
endringer som gir lavere klimautslipp og mer miljøvennlige løsninger. 

Klima- og energiplan 
Karmøy kommune arbeider med oppfølging av kommunedelplan for klima og energi. Planens 
handlingsdel gjelder for til og med 2020. Planen skal i henhold til planstrategien revideres, og vil da 
utvides med et natur og miljøperspektiv. Revisjonen skal være ferdig i 2022. 

Prosjektstilling naturforvaltning 
Naturforvaltning og strandrydding skal få en enda større plass i kommunens arbeid gjennom opprettelse 
av prosjektstilling naturforvaltning. Prosjektstillingen er finansiert av eksterne midler for konkrete 
prosjekt. Dette er i hovedsak innen strandrydding, arbeid med biotopforbedrende tiltak for sjøørret, 
utarbeiding av kommunedelplan naturmangfold, og viltkartlegging. Dette er i tillegg til mindre tilskudd 
fra mange ulike prosjekter for å ivareta ulike truede arter. Stillingen ble besatt 20. november, og har to 
års varighet. 

Strandrydding 
Det ble i 2019 ryddet 54 349 kg marin forsøpling fra Karmøy. Dette er tilsvarende det som har blitt 
ryddet på Karmøy i 2017 og 2018, og gir Karmøy en tredjeplass på listen over antall kg som er ryddet i de 
ulike kommunene i landet for 2019. Karmøy ligger også høyt oppe på listen når det gjelder antall 
frivillige og aksjoner i oversikten til Ryddenorge 

 

Graf viser oversikt over antall kg ryddet per kommune, representert med topp 10. (Kilde. Ryddenorge.no) 

Energisparing 
Å kartlegge potensialet for energireduksjon i kommunale bygg er et tiltak i gjeldende kommunedelplan 
for klima og energi. I investeringsbudsjettet for 2020 ble det lagt inn 2 mill. kroner til energikartlegging 
og eventuell energiomlegging i kommunale bygg og anlegg. 

Dette arbeidet er igangsatt i 2020. For å kartlegge potensialet for energireduksjon og kunne overvåke 
energiforbruket fortløpende har kommunen anskaffet energioppfølgingssystemet Green Tracker. 
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Arbeidet med å implementere systemet i den daglige driften pågår, og det planlegges for å investere i 
dataloggere slik en kan overvåke energiforbruket til tekniske anlegg på anleggs- og/eller 
komponentnivå. Dette for å kartlegge hvilke oppgraderinger som vil gi størst energigevinst i forhold til et 
eventuelt investeringsbehov. 

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 helelektrisk 
innhenting av avfall, og har allerede gitt mye positiv omtale for Karmøy kommune. Avfallsstrategien 
inneholder en rekke tiltak for avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning 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 og gjelder for 2019-2025. 

I forbindelse med elektrifisering av renovasjonsbilene, vurderer renovasjonen å installere solcellepanel 
på 1150 m2 på taket av omlastingshallen i Borgaredalen. Anlegget vil sannsynligvis bli det største 
solcelletaket i kommunen. Med egen bruk av 400 v strøm vil dette gi ekstra gunstig energiutnyttelse av 
panelene. 

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, både private og kommunale utslipp. Revisjon av hovedplan 
avløp tar høyde for å sanere utslipp og bygge renseanlegg, hvor Åkrehamn og Norheim/Vormedal var 
prioriterte områder for arbeid med ledningsnettet i 2021. Det er i 2020 også startet opp tilsyn av private 
utslipp, Dette vil på sikt redusere det totale utslippet av urenset avløp. 

Oversikt over alle kommunale utslipp. 
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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. 

Utslippsfri transport 
Karmøy kommune satser på økning av utslippsfri transport, gjennom tett samarbeid med Sykkelbyen 
Haugesund – Karmøy. For korte reiser i tjeneste ble det anskaffet kommunale el-sykler. Alle ansatte i 
kommunen har fått tilbud om leasing av el-sykler, og gratis deltagelse på sykle til jobben- aksjonen. 

Grøntområder 
I 2020 er det for første gang etablert insektsvennlige bed og blomsterenger. Også i arbeidet ellers får 
denne tematikken større innflytelse. Dette for å skape bevissthet om pollinerende insekter. Det er også 
et økt fokus på bytrær. Disse kan bidra vesentlig til å møte morgendagens utfordringer med økt nedbør 
og overvannshåndtering. 

Plan mot plast og marin forsøpling (2020-2021) 
Planen følger forventet fremgang. Det er søkt og tildelt midler fra Handelens miljøfond til oppfølging av 
planens tiltak innen plastreduksjon og opprydding av plast på avveie. 

Plan for massehåndtering (2021-2022) 
Det er søkt om økonomisk støtte fra klimasats til utarbeidelse av denne planen. I søknaden ble det lagt 
vekt på at en plan for massehåndtering vil sikre en klimavennlig håndtering av overskuddsmasser. Dette 
gjennom å vurdere hvilke arealer som kan settes av til mellomlagring og deponering av masser med 
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hovedformål om å øke lokalt gjenbruk og redusere transport, samt hindre at masser kommer på avveie. 
Det ble også lagt vekt på miljøutfordringer som forurensede masser, fremmede arter og arealbruk med 
håndtering av masser. Planarbeidet har fått tildelt 500 000kr, og vil ha oppstart i 2021 

 
Klimastatistikk og omtale av kommunens tiltak innefor miljø og klima.  

  

Koronakonsekvenser 2021 
 
Status for håndtering av koronakonsekvenser i 2021. 

 
Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2021-2024 omhandler kommunens ordinære drift. 
Håndtering av koronakonsekvenser vil komme i tillegg. Det er fortsatt uklart hvordan dette skal 
håndteres, og opplegget for kommunene er ikke klart. 

I et brev til kommunene skriver regjeringen at: 

Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i løpet av november 
måned med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 
2021, med tilhørende bevilgningsforslag. Når kommunene skal utarbeide sine 
årsbudsjetter for 2021, kan de legge innholdet i dette brevet til grunn. 

Rådmannen vil derfor komme tilbake til hvordan dette kan håndteres i Karmøy kommunene først når 
dette tilleggsnummeret er kjent. 

Det er i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan virusutbruddet vil påvirke 
kommuneness og fylkeskommunenes inntekter og utgifter. Arbeidsgruppen skal legge frem sin endelige 
rapport innen 1. april 2021, og regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett 2021 og 
kommuneproposisjonen for 2022 legge frem en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene av 
virusutbruddet. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4fdc181035d94db687a5174aeae2b0fb/brev-til-landets-ordforere-om-oppfolging-av-tisk-strategien-og-finansiering.pdf

