VERBALE FORSLAG I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
Drift.
Administrasjonen
Det kuttes 3 stillinger i administrasjonen
Det opprettes stilling for tjenesteutvikler kombinert med optimalisering av drift
og organisasjonsutvikling innen omsorg.
Rådmannens disposisjonskonto reduseres med 2 mill kr.
Skole
Håvik skole opprettholdes som egen skole.
Det er viktig og nødvendig med tverrfaglig samarbeid i skolen. Undersøkelser
har vist at noen elever sliter med motivasjon, mestring og læring. Det foreslås
derfor å opprette stillinger for miljøterapeuter med høyskoleutdanning som
kan ivareta det sosialpedagogiske rundt eleven.
Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.
Kultur
Kommunestyret er bekymret for driften ved Karmøy kommunale kino og
vedvarende behov for tilskudd til driften. Kommunestyret ber om en sak med
vurdering av driften og forslag til nødvendige endringer eventuelt også forslag
til andre driftsformer.
Tilskudd til Torvastad Arena på ettermiddag opprettholdes.
Livssyn
Foreslått kutt hos Karmøy Kirkelige Fellesråd tilbakeføres
Omsorg
Det igangsettes et prosjekt for å redusere det altfor høye sykefraværet i
kommunen samlet. Det forventes en reduksjon på 2 % i forhold til dagens
høye fraværstall under pandemien eventuell refusjon fra staten.
Utetjenesten og nattpatruljene inne ROP, miljøarbeider tjenesten og
somatiske hjemmetjenester samordnes og styrkes.

Foreslått harmonisering av egenbetaling for transport for ulike grupper i KST
110/20 stoppes og takster justeres kun iht prisvekst.Takstene videre blir som
vedtatt etter reversering av økninger i samme sak.

Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og SIntef, for helse og
omsorgssektorens hjemmetjeneste.
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-ogsamfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatushorten_ruteplanlegging.pdf/

Hukommelsesteamet opprettholdes.
Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.
Samferdsel
Det kuttes 1 stilling innen teknisk.
Økonomi
Høyre vil foreslå at det utarbeides en ny utbyttestrategi for Haugaland Kraft
hvor Karmøy som et minimum ville fått 90 mill kr i utbytte. Posten økes derfor
med 12 mill kr for 2021.
Eiendomsskatten forblir uendret på 2.8 promille
Formannskapets disposisjonskonto reduseres med 0.5 mill kr.

Investeringer
Skole
Det foreslås å bygge ny sentrumsskole på kommunal tomt vest for
idrettshallene til erstatning for Åkra og Grindhaug skoler. Den nye skolen
bygges som modulbygg slik at den lett kan utvides ved behov. Det fremmes
egne saker om etterbruken av begge skoler hvor kommunens egne behov.
Grindhaug skole bør vurderes i forbindelse med MO senter, helse- og
sosialadministrasjon og omsorgsleiligheter.
Kultur
Historiske Avaldsnes - ny utstilling. Midlene trekkes da dette er et
aksjeselskap som kan låne midler til formålet, eventuelt ved å søke
kommunal garanti for lånet.
Idrett
Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold

Livssyn
Vedlikehold av kirker styrkes med 2 mill kr for hvert av årene i
økonomiplanperioden.
Idrett
Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold
Helse
Bygging av nytt MO senter skyves ut i tid. Vi er inne i en krevende tid hvor vi
ikke har klart å bygge skoler i et tempo vi skulle ønske og som det er tydelig
behov for. Vi prioriterer derfor fremskynding av ny skole på Åkra.

Omsorg
Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og
omsorgssektorens hjemmetjeneste.
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-ogsamfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatushorten_ruteplanlegging.pdf/
Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling
av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en estimert
fremdriftsplan.Dette fremmes for kommunestyret som også jevnlig gis
statusoppdateringer med mulighet for drøfting og justeringer. Dette
finansieres av midler avsatt til erverv av område på Spanne innen en ramme
på 3 mill.kr.
Området på Spanne vil når ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål
og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.
Brann og redning
Salg av kommunal tomt tiltenkt legevakt, brann og rednings senter selges for
så å finne en ny tomt hvor også Haugesund kommune deltar i det
interkommunale samarbeidet. Byggeprosjektet utsettes til disse forholdene er
avklart og omforent.
Brannstasjon på Vea fremskyndes.
Samferdsel
Det settes 3 mill kr i hver av årene i perioden til sikring av fotgjengerfelt/fortau
for å sikre barns skolevei.

Det bevilges ekstra midler til underganger på Vea og i Åkrehamn for å sikre
gangstier og skoleveier.
Nærmiljø
Norheim området skal med i utviklingsprosessene som er i gang også hva
gjelder midler til byutvikling.

Boliger
Alle nye kommunale bygg bør være klimanøytrale og tiltak som solceller,
andre miljøtiltak og Enova tilskudd skal vurderes. Krav om dette arbeides inn i
anbudsdokumentene. For private industribygg prioriteres klimanøytrale
prosjekt.

