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SAKSFRAMSTILLING

Hvert år skal plan for det forebyggende arbeidet for det kommende året legges frem for
kommunestyret.

Sammendrag:

Overordnet målsetting for det brannforebyggende arbeidet
Den store satsingen på forebyggende brannvern er nedfelt i Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009).
Som arbeidsverktøy brukes ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn”. Forskriften inneholder
en rekke konkrete krav til særskilte brannobjekter. Forskriften setter krav til både eier, bruker og
brannvesenet som tilsynsmyndighet.
Det skal hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av
tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år.
Planen skal inngå i kommunens systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal legges fram
for kommunestyret eller delegert utvalg. Planen inneholder alt det brannforebyggende arbeidet
som utføres av forebyggende avdeling og feiervesenet.
Videre skal kommunen sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og
informasjonsarbeid for å forebygge brann. Tiltakene skal rettes mot allmennheten generelt, og
spesielt mot særlig utsatte grupper.
Kommunen har plikt til å sørge for at brann- og feiervesenet er bemannet og utstyrt slik at de
pålagte oppgavene kan utføres på en tilfredsstillende måte.
1. Forebyggende avdeling:

 Holde listen over særskilte brannobjekt à jour.
 Gjennomføre 100 % tilsyn (ca. 270 tilsyn) i tråd med § 13 i Brann- og eksplosjonsvernloven
og § 6-3 i Forebyggende forskriften, samt gjennomføre systemrettet tilsyn.
 Innføre ny forebyggende forskrifts krav i det forebyggende arbeidet.
 Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i tråd med § 11 i Brann- og
eksplosjonsvernloven og § 5-3 i Forebyggende forskrift:
o Undervisning for alle 6. klassinger i Karmøy kommune (ca. 600 elever)
o Undervisning for 9. klassetrinnet sammen med Det lokale eltilsyn.
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o Delta i prosjekt som ser på brannsikkerheten for risikogrupper som eldre,
rusmisbrukere, innvandrere m.fl.
 Gjennomføre undervisning for foreninger, lag, bedrifter.
 Delta på nasjonale kampanjer som f.eks. Brannvernuka og Aksjon boligbrann.
 Utføre tilsyn og saksbehandling i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med
tilhørende forskrifter (innenfor områdene farlig stoff og eksplosiv vare).
 Aktivt bruke media og kommunens nettside for å formidle informasjon om brannsikkerhet.
 Videreføre begrenset salgsperiode på 2 dager for fyrverkeri.
 Foreta fortløpende saksbehandling av arrangementsmeldinger.
 Gi uttale i reguleringssaker m.m. hva angår adkomst og slokkevannskapasitet.

2. Feiervesenet:


Fortløpende vurdere arbeidsrutiner for å utnytte kapasiteten.



Gjennomføre tilsyn av 4125 boliger (årsdel av fireårsplan).



Utføre feiing i 5000 pipeløp (ihht. behovsprøvd feiing og lokal forskrift).



Foreta kontroll av fyringsanlegg etter pipebrann/sotbrann.



Gi informasjons- og motivasjonstiltak om brannvern og riktig fyring i boliger.



Utføre saksbehandling i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende
forskrifter (innenfor områdene feiing og tilsyn med fyringsanlegg).



Delta i prosjekt som ser på brannsikkerheten for risikogrupper som eldre, rusmisbrukere,
innvandrere m.fl.



Ny forebyggende forskrift vil dreie mer av fokuset over fra feiing til boligtilsyn.

3. Utsira kommune:


Det skal utføres 11 tilsyn i særskilte brannobjekter (§ 13 bygg).



Det skal utføres brannvernopplæring i grunnskolen.



Informasjon om brannvern til ansatte i særskilte brannobjekter, samt risikogrupper.



Tilsyn ved meldinger om brannfarlig vare mm.



Behandle søknader om salg og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri).



Det skal utføres feiing av 50 skorsteiner og utføres tilsyn av 25 fyringsanlegg.
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Bakgrunn for saken:
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggende forskriften) § 5-2 sier at det hvert
år skal utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn med
særskilte brannobjekter og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for etterfølgende år.

1. Forebyggende avdeling
Bemanning
Avdelingen er bemannet i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, med
1 avdelingsleder og 4 tilsynspersonell (1 stilling pr. 10 000 innbygger). Karmøy kommunes
innbyggertall er om lag 42 000 innbyggere. Det skal i henhold til forskriftens krav være ytterligere
0,2 årsverk, men det er vanskelig å rekruttere til en slik stillingsbrøk.

Målsetting:


Å arbeide målrettet for å beholde medarbeidere, samt å fokusere på faglig utvikling.

Tilsyn
Tilsyn sees på som et av de sterkeste virkemidlene i forhold til å forebygge branner i særskilte
brannobjekt (tilsynsobjekt § 13), og dermed unngå enkeltbranner med mange skadde eller
omkomne. Tilsynsobjekter etter § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven deles inn følgende
kategorier:
a. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.
b. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet
som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan
medføre store samfunnsmessige konsekvenser
c. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Kategoriseringen av objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres prioriteringer for hvor ofte
de skal føres tilsyn med.

Det er pr. 28.10.15 registrert 268 særskilte brannobjekt (§ 13-objekter) i Karmøy kommune. Det vil
alltids være en del objekter som er oppe til vurdering, både for registrering og avregistrering, så
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antall særskilte brannobjekt vil variere i løpet av året. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) stiller krav om 100 % gjennomføring av tilsyn.

I Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som
benyttes ved håndteringen er tilsynsmyndigheten for dette plassert hos brann- og redningsvesenet.
Det er per 28.10.15 innmeldt 86 objekter med farlig stoff.

Målsetting:


Listen med særskilte brannobjekt skal være à jour til enhver tid.



For tilsyn i særskilte brannobjekt er målsettingen å oppnå 100 % tilsyn.



Det skal gjennomføres tematilsyn i særskilte brannobjekter og systemrettet tilsyn mot eiere
av særskilte brannobjekter.



Det skal gjennomføres ca 10 tilsyn av farlig stoff som er registrert etter Forskrift om
håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved
håndteringen.



Systemrettet tilsyn av aktuelle virksomheter.

Ny forebyggende forskrift
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i lengre tid jobbet med å få byttet ut
eksisterende forebyggende forskrift. Den nye forskriften har vært på høring tidligere i 2015 og er
nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ventet at forskriften trer i kraft fra
januar 2016.
Foreløpig er det ikke endelig klart hva innholdet i forskriften blir og hvordan den vil påvirke
arbeidet til forebyggende avdeling. Høringen av forskriften tyder på at fokuset i det forebyggende
arbeidet må endres en del. Tilsyn av § 13-objekter og feiing av skorsteiner vil nok ikke bli vektlagt
like mye, og hyppigheten/frekvensen for tilsyn vil nok bli lavere. Det vil fremover bli fokus på å
trygge brannsikkerheten til risikogrupper og jobbe ut i fra lokal hendelser og statistikk. Karmøy
brann- og redningsvesen har allerede startet med å trygge brannsikkereheten til risikogrupper,
men det vil likevel medføre en del arbeid med å innføre den nye forskriftens krav i det
forebyggende arbeidet.

Målsetting:


Innføre krav og arbeidsmetodikk gitt i ny forebyggende forskrift.
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Motivasjons- og informasjonstiltak, samt undervisning
Forebyggende forskriften § 5-3 stadfester at kommunen skal sørge for at brannvesenet
gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende
brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.
Karmøy brann- og redningsvesen har i alle år vært aktiv i det brannforebyggende arbeidet. Det ble
tidlig satt i gang skoleundervisning, opplæring av ansatte ved institusjoner, brannverninformasjon
i foreninger og lag m.v. Satsingsområder er brannvernarbeid rettet mot utsatte risikogrupper som
eldre, hjemmeboende pleietrengende, rusmisbrukere, innvandrere, samt personell som arbeider
opp mot slike grupper. Dette er et av de viktigste fokusområdene i forhold til å redusere
sannsynligheten for å omkomme i brann. Personer i risikogrupper har en langt større risiko enn
andre aldersgrupper for å omkomme som følge av brann.
Videre satses det mer på veiledningsarbeid rettet mot allmennheten. Her forsøker vi med
kampanjer i forhold til brannfarene som er aktuelle i de forskjellige årstidene. Om vinteren er dette
for eksempel temaer som går på bruk av levende lys og riktig fyring. Om sommeren og på
vårparten tar vi opp temaer som bålbrenning, camping etc. Kampanjer om røykvarslere og
slokkeutstyr er et gjennomgående tema gjennom hele året.
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I tillegg er det et sterkt fokus på skoleundervisning (6. klasse). Dette er et opplegg som har blitt
gjennomført i mange tiår i Karmøy kommune. Brann- og redningsvesenet er med på å skape
kunnskaper og holdninger hos barn. I tillegg er barn viktige ambassadører for å bringe dette
videre til andre av kommunens innbyggere.
Nytt i 2016 er at vi ønsker å ta opp igjen undervisning av ungdomsskoletrinnet (9. klasse). Det
jobbes for tiden med å utvikle et undervisningsopplegg sammen med Det lokale eltilsyn
(Haugaland kraft).
Målsetting:


Barnehager gis tilbud om en omvisning på brannstasjon. Forventet antall barnehager er
mellom 10 og 15.



Skoleundervisning (6. klasse): Opplegget for skoleundervisning av ca. 600 elever i 6.
klassetrinnet videreføres for 2016. Dette er et opplegg på 3 skoletimer og et tilbud til alle
skoler i kommunen med dette klassetrinnet.



Skoleundervisning (9. klasse): Utvikle og gjennomføre skoleundervisning for samtlige 9.
klasser som ønsker slik undervisning.



Undervisning: Som et ledd i motivasjons- og informasjonsplikten skal det gjennomføres
brannverninformasjon til foreninger, lag, bedrifter etc. (ca. 400 personer). En av gruppene
det skal være fokus på er fremmedspråklige (ca. 50 personer).



Risikogrupper (pleietrengende/eldre m.fl.): Forebyggende avdeling, sammen med feiervesenet,
ønsker å videreføre og utvide samarbeidet med Helse- og omsorgsetaten, samt andre
aktører, om ulykkesforebyggende og risikoreduserende arbeid blant risikogrupper.



Brannvernuka: Brannvernuka, med åpen dag på brannstasjon, er en landsdekkende
kampanje i uke 38 som Karmøy har deltatt på i mange år. Dette arrangementet er i
hovedsak for barn, men foreldre, besteforeldre og andre voksne personer besøker også
åpen dag. Tidligere år har det vært mer enn 1000 besøkende på den ene brannstasjonen
arrangementet har vært avholdt. Personell fra feiervesenet, forebyggende– og
beredskapsavdelingen deltar denne dagen. Det tas sikte på å holde avholde åpen dag i
Kopervik i 2016. I tillegg deltar brann- og redningsvesenet på lokal dager som Glade Maidager, Fastlandsdagane, Skudenes dagane og Visnesdagane. Da holder vi åpen
brannstasjon eller deltar med personell og utstyr.



Aksjon boligbrann: Aksjon boligbrann er også en landsdekkende kampanje. Dette er en
aksjon i begynnelsen av desember hvert år, hvor brann- og redningsvesenet drar rundt til
boliger og foretar en enkel sikkerhetssjekk av boligen, samt at det gis gode råd om
brannvern. Det tas sikte på å besøke 500 husstander under aksjonen. Personell fra
feiervesenet, forebyggende– og beredskapsavdelingen deltar under aksjonen. I tillegg deles
det ut kampanjemateriell til alle elever i 3. klasse.



Informasjon på kommunens internettside og i media: Forebyggende avdeling skal være aktive i
bruk av media og kommunens internettside for å formidle informasjon til kommunens
innbyggere, i saker som brannsikkerhet i jula, bålvett, St. Hansbål, fyrverkeri, levende lys
m.v.
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Saksbehandling
Det behandles søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri, og det foretas inspeksjoner av alle
salgssteder i salgsperioden. For perioden 2005 – 2007 var det et prøveprosjekt for begrenset
salgsperiode på 2 dager av fyrverkeri. Dette har blitt videreført i 2008 – 2015.
Behandling av søknader om oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsfeiring gjøres sammen med
politiet, men adgangen til oppskyting utenom nyttår har blitt begrenset noe pga. politivedtekter i
Karmøy.
Brannvesenet gir uttale til reguleringsplaner i kommunen hva angår adkomst og
slokkevannskapasitet.
Dersom det ønskes avholdt arrangement (konsert, overnatting, festival m.v.) i et byggverk eller på
et område hvor slik bruk normalt ikke forekommer, skal arrangør sende melding om dette til
brann- og redningsvesenet. Forebyggende avdeling foretar saksbehandling av slike meldinger.

Målsetting:


Fyrverkeri: Videreføre begrenset salgsperiode på 2 dager for fyrverkeri. Foreta fortløpende
saksbehandling av søknader om oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsfeiring, samt
søknader om omsetting av fyrverkeri. Det skal også foretas kontroll av alle salgsstedene for
fyrverkeri (ca. 15 salgssteder).



Arrangement: Foreta fortløpende saksbehandling av melding om arrangement (ca 100
meldinger).



Reguleringsplaner: Gi uttale i reguleringsplaner m.m. hva angår adkomst og
slokkevannskapasitet.

Annet – Brannsikring av Gamle Skudeneshavn
Brannsikring av Gamle Skudeneshavn er et arbeidsområde som blir prioritert av brann- og
redningsvesenet (sammen med Brannsikringsgruppen Gamle Skudeneshavn), og det arbeidet som
er blitt gjort her har blitt lagt merke til av Riksantikvaren, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og andre kommuner med liknende problemstillinger. Erfaringer som er gjort i
Gamle Skudeneshavn vedrørende sprinkleranlegg har fått både Riksantikvaren og FG
(Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) til å vurdere tiltak mht sprinklerkrav.
Det er innvilget penger til et varmesøkende kamera-system. Dette er satt i bestilling og forventes
montert i løpet av høsten 2015. Dette systemet vil være med å oppdage utvendige branner på et
tidlig stadium.

2. Feiervesenet
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Bemanning
Kommunen har plikt til å sørge for at brann- og feiervesenet er bemannet og utstyrt slik at de
pålagte oppgavene kan utføres på en tilfredsstillende måte. Pr. 28.10.15 er det 6 stillinger i
feiervesenet, hvorav 3 har svennebrevet i feierfaget. Det er vanskelig å rekruttere ferdig utdannete
feiere, og brannvesenet må i stor grad basere seg på å utdanne personellet selv.
Det har en periode vært stor utskiftning av ansatte i avdelingen, 2 som følge av naturlig avgang og
2 som følge av turnover. En av utfordringene som det skal jobbes videre med i 2016 og årene
fremover er å kunne beholde medarbeidere over lengre tidsrom, for å sikre nødvendig kontinuitet
og stabil gjennomføringsfrekvens for feiing og boligtilsyn. Et av fokusområdene vil være å
fokusere på faglig og sosialt samhold.

Målsetting:


Beholde medarbeidere.

Boligtilsyn og feiing
Det er registrert om lag 18000 skorsteiner (pipeløp) som skal feies etter intervaller som beskrevet i
Forebyggende forskriften. I Karmøy kommune er det innført behovsprøvd feiing, dvs at
feiervesenet fastsetter feiehyppighet når de er på feiing. Feieavgiften som ble innført i 2009 (feieog tilsynsavgiften) vil variere for det enkelte fyringsanlegg avhengig av feiehyppigheten som er
fastsatt. Mange av skorsteinene det varsles feiing i blir ikke feiet på grunn av at folk ikke er
hjemme, eller at arbeidsforhold ikke er gode nok. Etter at det ble innført gebyr krever huseiere
oftere enn tidligere at feieren må komme tilbake for å gjøre det feiervesenet tar betalt for, og dette
medfører ekstraavtaler rundt i kommunen som er tidkrevende.
Det skal føres tilsyn av fyringsanlegg (boligtilsyn) i helårsboliger som har skorstein og ildsted
(fyringsanlegg). Hyppigheten av tilsynene er bestemt til hvert 4. år, og et boligtilsyn er ofte mer
tidkrevende enn å feie et pipeløp. Dette sammen med at det i Karmøy kommune er det ca 17500
helårsboliger med fyringsanlegg, omtrent det samme som antall skorsteiner, medfører at
gjennomføringen av boligtilsyn ligger på ca 60 % av det den skal være for hvert år.
I 2013 gikk vi over til at feiing i hovedsak utføres i sommerhalvåret og boligtilsyn utføres i
vinterhalvåret.
Feiervesenet utfører også kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein) etter
pipebrann/sotbrann.
Feiervesenet skal delta i arbeidet for å ivareta brannsikkerheten for utsatte risikogrupper som
eldre, hjemmeboende pleietrengende, rusmisbrukere, innvandrere, samt personell som arbeider
opp mot slike grupper.

Målsetting:
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Fortløpende vurdere arbeidsrutiner for utførelse av feiing og boligtilsyn for å øke
kapasiteten.



Det skal feies 5000 pipeløp og utføres 4125 boligtilsyn.



Det skal foretas kontroll av fyringsanlegg etter pipebrann/sotbrann



Det skal gis informasjons- og motivasjonstiltak om brannvern og riktig fyring i 4125
boliger.



Feiervesenet skal sammen med forebyggende avdeling, videreføre og utvide samarbeidet
med Helse- og omsorgsetaten, samt andre aktører, om ulykkesforebyggende og
risikoreduserende arbeid blant risikogrupper.

Saksbehandling
Som følge av innføring av feie- og tilsynsavgift har det vist seg at det er boligeiere som har rett til
fritak for feie- og/eller tilsynsavgift. De boligeierne det gjelder har mulighet til å sende inn
dispensasjonssøknad for feieavgift. Disse søknadene er det feiervesenet som behandler.
Målsetting:


Fortløpende behandle dispensasjonssøknader for feieavgift.

3. Utsira kommune
Karmøy brann- og redningsvesen har tatt på seg en del oppgaver i Utsira kommune. Dette er
avtalefestede oppgaver som må prioriteres, men ved at hele forebyggende avdeling, inklusive
feiervesenet, drar til Utsira, kan mye av det avtalefestede arbeidet utføres i løpet av 2 dager. Det er
11 særskilte brannobjekter (§ 13-bygg) og ca 75 skorsteiner i helårsboliger på Utsira. I henhold til
avtalen med Utsira kommune skal skorsteiner feies hvert annet år og det skal utføres boligtilsyn
hvert fjerde år.

Målsetting


Det skal utføres 11 tilsyn i særskilte brannobjekter (§ 13-bygg)



Det skal utføres brannvernopplæring i grunnskolen



Informasjon om brannvern til ansatte i særskilte brannobjekter, samt risikogrupper



Tilsyn ved meldinger om brannfarlig vare mm



Behandle søknader om salg og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri)
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Det skal utføres feiing av 40 skorsteiner og utføres tilsyn av 20 fyringsanlegg.

Oversikt over vedlegg:
Liste over særskilte brannobjekt (§ 13)
Avtale med Utsira kommune
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Sak 32/15
SKOLEBRUKSPLAN 2015-2030

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
40/15
148/15
32/15

Gyda Auestad
Arkiv: 614 A20
15/4203
Utvalg:
Møtedato:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
04.11.2015
Formannskapet
23.11.2015
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
01.12.2015

Formannskapets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar utredning av skole- og sambruksmuligheter i Skudenes, Åkra og
Kopervik til etterretning og legger denne til grunn for videre utbyggingsløsninger i disse tre
sonene.
2. Kommunestyret ber om egen utredning av barneskole lokalisert på ny skoletomt på
Stangeland. Utredningen skal vurdere sammenslåing av Eide og Stokkastrand skole samt
eventuelt behov for endring av grensene for skolenes inntaksområder i sone 3.
3. Kommunestyret viderefører eksisterende skolestruktur med Skudeneshavn barneskole og
Skudenes ungdomsskole som kommunale grunnskoletilbud.
Eventuelle framtidige sambruksløsninger mellom grunnskole og kulturhus, bibliotek og
kulturskole skal lokaliseres til Skudenes ungdomsskole.
Dersom kommunestyret vedtar investeringsmidler til Skudenes ungdomsskole, skal behovene
for relokalisering av kulturhus, bibliotek og kulturskole vurderes som alternative modeller
tilknyttet Skudenes ungdomsskole.
4. Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) overtar Eide skole som fast skolested til
voksenopplæring når ny barneskole i Kopervik er på plass. Nødvendig rehabilitering og
ombygging vurderes i egen sak.
5. Kommunestyret vedtar at arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra
videreføres. I tilknytning til skoleanlegget skal det realiseres en ny flerbrukshall.
Flerbrukshallen samordnes med Åkra IL`s planer om egen flerbrukshall nr. 2.
Graden av integrerte kulturfunksjoner i nye Åkra skole vurderes i forbindelse med tidlig-fase
planleggingen (byggeprogram) og forprosjekteringen av nybygget.
6. Ny barneskole på Kolnes sees i sammenheng med planlagt utbygging i Kolnes/Eikje området.

7. Rådmannen innarbeider kostnadene knyttet til de ulike prosjektene i økonomiplanen.

Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 04.11.2015, saksnr. 40/15

Behandling:
Simonsen (H) fremmet, på vegne av alle partiene, følgende endringer:
Pkt. 2: Første setning strykes.
Pkt. 5: Første setning byttes ut med følgende: «Kommunestyret vedtar at arbeidet med nytt skole-,
kultur- og idrettsanlegg på Åkra videreføres.»
Forøvrig som rådmannens innstilling.
Innstillingen med endringer fremmet av Simonsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kommunestyret tar utredning av skole- og sambruksmuligheter i Skudenes, Åkra og Kopervik
til etterretning og legger denne til grunn for videre utbyggingsløsninger i disse tre sonene.
2. Kommunestyret ber om egen utredning av barneskole lokalisert på ny skoletomt på Stangeland.
Utredningen skal vurdere sammenslåing av Eide og Stokkastrand skole samt eventuelt behov
for endring av grensene for skolenes inntaksområder i sone 3.
3. Kommunestyret viderefører eksisterende skolestruktur med Skudeneshavn barneskole og
Skudenes ungdomsskole som kommunale grunnskoletilbud.
Eventuelle framtidige sambruksløsninger mellom grunnskole og kulturhus, bibliotek og
kulturskole skal lokaliseres til Skudenes ungdomsskole.
Dersom kommunestyret vedtar investeringsmidler til Skudenes ungdomsskole, skal behovene
for relokalisering av kulturhus, bibliotek og kulturskole vurderes som alternative modeller
tilknyttet Skudenes ungdomsskole.
4. Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) overtar Eide skole som fast skolested til
voksenopplæring når ny barneskole i Kopervik er på plass. Nødvendig rehabilitering og
ombygging vurderes i egen sak.
5. Kommunestyret vedtar at arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra
videreføres. I tilknytning til skoleanlegget skal det realiseres en ny flerbrukshall.
Flerbrukshallen samordnes med Åkra IL`s planer om egen flerbrukshall nr. 2.
Graden av integrerte kulturfunksjoner i nye Åkra skole vurderes i forbindelse med tidlig-fase
planleggingen (byggeprogram) og forprosjekteringen av nybygget.
6. Ny barneskole på Kolnes sees i sammenheng med planlagt utbygging i Kolnes/Eikje området.
7. Rådmannen innarbeider kostnadene knyttet til de ulike prosjektene i økonomiplanen.

Formannskapet behandlet saken den 23.11.2015, saksnr. 148/15
Behandling:
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Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar utredning av skole- og sambruksmuligheter i Skudenes, Åkra og
Kopervik til etterretning og legger denne til grunn for videre utbyggingsløsninger i disse tre
sonene.
2. Kommunestyret ber om egen utredning av barneskole lokalisert på ny skoletomt på
Stangeland. Utredningen skal vurdere sammenslåing av Eide og Stokkastrand skole samt
eventuelt behov for endring av grensene for skolenes inntaksområder i sone 3.
3. Kommunestyret viderefører eksisterende skolestruktur med Skudeneshavn barneskole og
Skudenes ungdomsskole som kommunale grunnskoletilbud.
Eventuelle framtidige sambruksløsninger mellom grunnskole og kulturhus, bibliotek og
kulturskole skal lokaliseres til Skudenes ungdomsskole.
Dersom kommunestyret vedtar investeringsmidler til Skudenes ungdomsskole, skal behovene
for relokalisering av kulturhus, bibliotek og kulturskole vurderes som alternative modeller
tilknyttet Skudenes ungdomsskole.
4. Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) overtar Eide skole som fast skolested til
voksenopplæring når ny barneskole i Kopervik er på plass. Nødvendig rehabilitering og
ombygging vurderes i egen sak.
5. Kommunestyret vedtar at arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra
videreføres. I tilknytning til skoleanlegget skal det realiseres en ny flerbrukshall.
Flerbrukshallen samordnes med Åkra IL`s planer om egen flerbrukshall nr. 2.
Graden av integrerte kulturfunksjoner i nye Åkra skole vurderes i forbindelse med tidlig-fase
planleggingen (byggeprogram) og forprosjekteringen av nybygget.
6. Ny barneskole på Kolnes sees i sammenheng med planlagt utbygging i Kolnes/Eikje området.

7. Rådmannen innarbeider kostnadene knyttet til de ulike prosjektene i økonomiplanen.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar utredning av skole- og sambruksmuligheter i Skudenes, Åkra og Kopervik
til etterretning og legger denne til grunn for videre utbyggingsløsninger i disse tre sonene.
2. Kommunestyret prioriterer sone 3 da dette er det området med klart størst behov grunnet
mangel på areal til elevene. Kommunestyret ber om egen utredning av barneskole lokalisert på
ny skoletomt på Stangeland. Utredningen skal vurdere sammenslåing av Eide og Stokkastrand
skole samt eventuelt behov for endring av grensene for skolenes inntaksområder i sone 3.
3. Kommunestyret viderefører eksisterende skolestruktur med Skudeneshavn barneskole og
Skudenes ungdomsskole som kommunale grunnskoletilbud.
Eventuelle framtidige sambruksløsninger mellom grunnskole og kulturhus, bibliotek og
kulturskole skal lokaliseres til Skudenes ungdomsskole.

Side 17 av 44

Dersom kommunestyret vedtar investeringsmidler til Skudenes ungdomsskole, skal behovene
for relokalisering av kulturhus, bibliotek og kulturskole vurderes som alternative modeller
tilknyttet Skudenes ungdomsskole.
4. Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) overtar Eide skole som fast skolested til
voksenopplæring når ny barneskole i Kopervik er på plass. Nødvendig rehabilitering og
ombygging vurderes i egen sak.
5. Kommunestyret vedtar at det utredes mulighet for ny barneskole for elevene fra Åkra og
Ådland skoler – lokalisert på egen avsatt tomt i Åkra, og etter samme modell/rammer som
Torvastad skole- og kultursenter. I tilknytning til skoleanlegget skal det realiseres en ny
flerbrukshall. Flerbrukshallen samordnes med Åkra IL`s planer om egen flerbrukshall nr. 2.
Graden av integrerte kulturfunksjoner i nye Åkra skole vurderes i forbindelse med tidlig-fase
planleggingen (byggeprogram) og forprosjekteringen av nybygget.
6. Ny barneskole på Kolnes sees i sammenheng med planlagt utbygging i Kolnes/Eikje området.
7. Rådmannen innarbeider kostnadene knyttet til de ulike prosjektene i økonomiplanen.
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SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn
Kommunestyret behandlet i møte 24. mars 2015, saksnr. 13/15 – Skolebruksplanen 2015-2030 med
slikt vedtak:
 Karmøy kommunestyre vedtar Skolebruksplan for 2015-2030.
 Rådmannen fremlegger en sak hvor både sone 2 og 3 blir grundig utredet ut fra en
helhetsvurdering. Saken fremlegges innen utgangen av september 2015 for behandling i
kommunestyret i oktober.
 Rådmannen skal i hvert formannskapsmøte rapportere status i saken
 Planleggingen ved Vormedal skole fullføres i 2015.
 Rådmannen får i oppdrag å utrede en løsning for samlokalisering av Skudenes
ungdomsskole, Skudeneshavn skole, bibliotek, kultur og idrett. (Oppvekst-, kultur- og
idrettssenter modellen ligger til grunn, og hvor private, lag, organisasjoner, kommunen, etc.
kan samhandle om beste løsning).
 Karmøy kommunestyre forutsetter at det også for fremtiden vil være minst fem offentlige
ungdomsskoler i kommunen, med samme geografiske fordeling som i dag.
Kommunestyrevedtaket tilsier at sone 2 og 3 skal utredes ut fra en helhetsvurdering, samt at det
skal vurderes en løsning for samlokalisering av Skudenes ungdomsskole, Skudeneshavn skole,
bibliotek, kultur og idrett (sone 1). Skole-, kultur- og idrettssenter modellen ligger til grunn, og
hvor private, lag, organisasjoner, kommunen, etc. kan samhandle om beste løsning.
Norconsult har, på oppdrag fra rådmannen, gjennomført brukermedvirkningsprosesser, samt gjort
en utredning og utarbeidet en rapport for sone 1,2 og 3. Denne saksutredningen bygger på vedtatt
skolebruksplan og nevnte rapport fra Norconsult. Rapporten er vedlagt saken.
I løpet av juni 2015 ble det gjennomført egne medvirkningsprosesser med bruker- og dialogmøter i
hver sone. Her deltok et bredt utvalg av lokale skoler, foreldre og kultur- og idrettsaktører. I tillegg
ble det gjennomført særmøter med utvalgte kommunale skole- og kulturtjenester. Hensikten med
medvirkningsprosessen var å få framlegg til løsninger, få gode innspill til kriterier for
skolesammenslåing og samlokalisering generelt, få informasjon om perspektiver som ikke er tenkt
på tidligere, samt lokalkunnskap. Det er utarbeidet en egen rapport som oppsummerer
medvirkningsprosessene og resultatene av bruker- og dialogmøtene, samt utredning av sone 1-3.
Skolestruktur
Skolestrukturen i Karmøy har vært under konstant vurdering de siste årene. Siden 1999 er det lagt
ned 9 barneskoler i kommunen og bygd tre nye. Som en konsekvens av nedleggelsene ble det også
startet to private barneskoler, og uavhengig av strukturdebatten har det blitt opprettet en privat
ungdomsskole i kommunen. En har dermed ikke fått den økonomiske gevinsten av
strukturendringene i den grad en ønsket. Samtidig var det også et poeng at de nedlagte skolene var
små, at det å få større skoleenheter der det sosiale nettverket ble utvidet ble sett på som et gode, og
at nye krav til samlet fagkompetanse på skolene kunne bli et problem på små skoler. Rådmannen
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tar for gitt at en fremover også må se på alle muligheter for å effektivisere, og struktur vil ofte være
et alternativ.
Ved nedlegging av skoler, sammenslåing av skoler og endring av inntaksområder for skolene er det
særdeles strenge saksbehandlingsregler. Og dette er saksområder som er pålagt høring. Derfor må
en nærmere utredning med helt klare forslag behandles særskilt. Rådmannen vil derfor komme
tilbake med egne saker til kommunestyret når bestillingen er klar og konkret.
Når det gjelder de tre sørligste sonene i kommunen, ser rådmannen følgende alternativer:
Sone 1:

Skudenes

Mulighet 1:
Mulighet 2:
Mulighet 3:

Videreføring av dagens struktursituasjon uten samlokaliserte løsninger.
En felles 1-10 skole med kultur- og idrettsfunksjoner.
Kulturhus og bibliotek samlokalisert med Skudenes ungdomsskole.

Sone 2:

Åkra

Mulighet 1:
Mulighet 2:
Mulighet 3:

Nye Åkra skole inklusiv kultur / bibliotek / flerbrukshall(er).
Nye Åkra skole inklusiv Ådland skole, kultur / bibliotek / flerbrukshall(er)
Nye Åkra skole inklusiv Sevland skole, kultur / bibliotek / flerbrukshall(er)

Tomt: I forslag til ny arealplan for området er det avsatt en tomt på ca. 29 daa, som vil egne seg
som skoletomt/offentlig formål.
Sone 3:

Kopervik

Mulighet 1:

Nye Eide skole med flerbrukshall, inklusiv elever fra Kopervik skole med
bostedsadresse sør for Strømsund bro/Vågen.
Nye Eide skole med flerbrukshall inklusiv Stokkastrand skole og inklusiv elever fra
Kopervik skole med bostedsadresse sør for Strømsund bro/Vågen.

Mulighet 2:

Tomt: Ny tomt i Stangeland-området er sikret til offentlig formål. Denne tomta er i privat eie og
kommunen har startet innledende samtaler med tomteeier for å kjøpe tomtearealet.
Mulighet 3:

Karmøy Voksenopplæringssenter overtar Eide skole.

Karmøy har store utgifter til skoleskyss. I de foreslåtte mulighetene vil skyssnivået stort sett bli
videreført som i dag, men det arbeides fra fylket sin side med endringer som kan få økonomiske
konsekvenser. Til slutt må alt dette sees i sammenheng.
Rådmannen tar ikke med noen egen vurdering knyttet til Vormedal ungdomsskole i denne saken.
Dette prosjektet er kommet så langt i planlegging at videre fremdrift skjer via budsjett og
økonomiplan.

SONE 1: SKUDENES
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Skudenes har i dag to kommunale skoler. Det er Skudeneshavn skole og Skudenes ungdomsskole.
Skolebruksplanen for 2015-2030 viser at Skudeneshavn skole kan forvente å ha et stabilt elevtall på
rundt 230-240 elever gjennom hele prognoseperioden. Skolen har god kapasitet til denne
elevmengden.
Skudenes ungdomsskole får et elevtallsgrunnlag mellom 170 – 200 elever i den samme
prognoseperioden og vil ha mye ledig kapasitet med denne elevmengden. Rapporten fra
Norconsult legger til grunn at idrett viderefører sin drift i eksisterende anlegg, Kommunestyret har
tidligere bedt om en vurdering knyttet til bruk av arealer for skole og kultur i Skudenesområdet. I
rapporten har Norconsult skissert og gjort en vurdering av en samlokalisering av skole og
kulturvirksomhet i Skudeneshavn. En realisering av en endring fra dagens situasjon vil imidlertid
kreve en mer omfattende og grundigere utredning enn den som er gjort i denne fasen.
Skudeneshavn barneskole har tilstrekkelig klasseromskapasitet, men noe lavt areal til spesialrom og
lærerarbeidsplasser, når dette ses i forhold til arealnormen for nye skolebygg som er lagt inn i
Skolebruksplanen. I 2012 ble det bygget en ny klasseromsfløy - og skolen fremstår som en
funksjonell skole tilpasset elevgruppen og elevantallet som det forventes at skolen vil ha frem mot
2030, men skolen har et stort behov for rehabilitering av den eldste bygningsmassen.
Skudenes ungdomsskole har også tilstrekkelig areal for det antallet elever som skolen forventes å
ha fram mot 2030. Skolen har imidlertid behov for noe opprusting av spesialrom, og ellers stort
behov for rehabilitering generelt. Det vil også bedre den pedagogiske funksjonaliteten dersom en
foretar en omrokering av trinnareal og etablering av grupperom, slik at hvert trinn blir samlet og
har tilgang på egne klasserom. En slik omrokering vurderes som mulig innenfor eksisterende
skolebygg. Skolen har en fin administrasjons- og personalfløy. Kostnadene for å gjøre Skudenes
ungdomsskole til en funksjonell skole, bygger på tiltak foreslått i skolebruksplanen. Norconsult har
i rapporten foretatt en grovkalkyle av kostnadene knyttet til utbedring av de behovene som
skisseres i skolebruksplanen. Kostnadene er knyttet til pedagogisk funksjonalitet, ikke eventuelle
utbedringer av innemiljø, vedlikehold eller generelle tekniske og/eller bygningsmessige
utbedringer. Grovkalkylen viser at det for Skudeneshavn skole og Skudenes ungdomsskole vil være
behov for investeringer på henholdsvis 2,3 millioner og 11, 3 millioner kroner med tanke på
utbedring av pedagogisk funksjonalitet. I tillegg er det lagt inn en kostnad i investeringsbudsjettet
på henholdsvis 45 millioner for Skudeneshavn skole og 30 millioner kroner for Skudenes
ungdomsskole. Disse kostnadene skal dekke en større byggteknisk oppgradering av skolene.
Elevtallsprognosen i skolebruksplanen viser et behov på 230 – 240 elevplasser på barnetrinnet,
fordelt på 7 relativt like store årskull, fram mot 2030. Dagens barneskoleanlegg er vurdert til å ha
en kapasitet på 330 – 350 elever fordelt på 13 grupper. Prognosen er justert for avgang til privat
grunnskole i sone 1.
For ungdomstrinnet viser prognosen et behov for ca. 200 elevplasser fordelt med mellom 60 og 75
barn pr. årstrinn. Dagens ungdomsskoleanlegg har kapasitet til mellom 240 – 260 elever fordelt på
9 klasser. Ved en etablering av en 1-10 skole ved Skudenes ungdomsskole vil det være nødvendig å
utvide elevkapasiteten til rundt 430 -440 elever.
Beregningen for å etablere barneskolen på ungdomsskoletomten baserer seg på at eksisterende
bygg utvides (ca. 1400 m2) og bygges om (ca. 1 200 m2) til en felles 1 – 10 skole. Etter ombygging
og utbygging vil skolen ha generelle læringsareal for alle elevene, spesialrom og nødvendig
personal-/administrasjonsareal og støtteareal. Norconsult sine kostnadskalkyler fra rapporten viser
en investeringskostnad på ca. 66 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at denne summen i
første rekke omhandler utbedring av pedagogisk funksjonalitet. Det er, som nevnt tidligere, behov
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for å oppgradere og utbedre de eksisterende skolebyggene ved ungdomsskolen. Hvor mye og hvilke
utbedringskostnader som kommer i tillegg ved en slik løsning, må beregnes dersom det blir aktuelt
å utrede dette alternativet nærmere. Rådmannen mener det blir mye penger å bruke på et behov som
ikke er stort, og anbefaler at alternativet om å bygge en 1-10 skole skrinlegges. I den videre
utredningen bør en vurdere å se på muligheten for samlokalisering av skole og kultur/bibliotek.
Å samlokalisere ungdomsskolen, bibliotek og kultur på ungdomsskoletomten kan gi
samlokaliseringseffekter. Rapporten fra Norconsult vurderer at kulturfunksjonene bør ligge i
sentrum eller ved eksisterende ungdomsskole. En lokalisering av disse funksjonene til
barneskoletomten vurderes som usentral og lite hensiktsmessig i forhold til publikum og utvikling
av Skudeneshavn som kultursted.
SONE 2: ÅKRA
Sone 2 består av fem offentlige barneskoler, en offentlig ungdomsskole og en privat ungdomsskole.
I denne sammenheng er det de offentlige barneskolene i Åkraområdet som er interessant.
Utgangspunktet er Åkra barneskole; bygd i 1913 og påbygd i 1997 og 2005. Skolebruksplanen
beskriver skolen som en av to i kommunen som bør erstattes av nytt bygg. Skolen er i dag
maksimalt utnyttet, og det skal svært lite til før det ikke er plass til alle elevene. Flere av
klasserommene er små, og bygget har bratte trapper. Uteområdet er for lite. Samtidig er skolen
godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern, og naboskolene har god plass til flere elever. Det er
dermed ingen kritisk situasjon i Åkraområdet med tanke på manglende elevkapasitet samlet sett.
Det betyr at nybygg ikke er en kritisk faktor dersom det å få plass til alle elevene i rimelig nærhet er
utgangspunktet. Det vil være andre faktorer som da eventuelt vil være styrende.
I forslag til ny arealplan for området er det avsatt en tomt på ca. 29 daa, som vil egne seg som
skoletomt/offentlig formål når en skal bygge ny skole. Kommunen har startet reguleringsarbeidet.
En av de største problemstillingene knyttet til tomten, slik rådmannen ser det, er at det i dag ligger
bolighus inne på og tett på tomten.
Åkra idrettslag ønsker på sin side å bygge to nye idrettshaller. Fylkeskommunen ønsker å inngå en
langsiktig leieavtale for en av hallene. Åkra videregående skole har ikke eget anlegg til
kroppsøving, og har ønske om snarlig løsning.
Når en skal bygge ny barneskole på Åkra, bør en også vurdere å slå sammen skoler. De to
alternative skolene vil da være Ådland skole og Sevland skole. Kostnaden knyttet til også å ta en av
disse skolene inn vil være den samme for begge skolene. Rådmannen mener at dersom en velger å
slå sammen to skoler, bør en velge Ådland skole i tillegg til Åkra skole. Sevland skole har i dag
ledige arealer som brukes som velkomstklasse. Dette er det aller første møte med Karmøyskolen for
de fleste elever som kommer fra andre land, og er en strukturert undervisningsopplegg hvor målet
er å gi elevene nødvendig grunnopplæring før de går over i ordinær skole. Behovet for slike klasser
vil etter all sannsynlighet øke fremover. Disse elevene må gå på en skole sammen med norske
elever for å lære språk og kultur. Sevland har plass til disse, mens Ådland ikke har det. Kopervik
har også velkomstklasse, og andre sentralt plasserte barneskoler i kommunen har i dag ikke ledig
kapasitet.
Ny tomt er til sammen 29 daa. Det kan derfor være begrenset hva en klarer å presse inn av
funksjoner på et slikt areal. Nye idrettshaller vil kreve noe, parkeringsanlegg vil kreve sitt og skole
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må prioriteres. Spørsmålet blir da hvor mye av kulturaktiviteten en kan få plass til. Alternativene er
bibliotek, kulturhus og kulturskole. Det som eventuelt ikke får plass på denne tomten må finne sin
løsning i eksisterende bygg. Avhengig av hvor mye som skal bygges vil en fort komme opp i
investeringskostnader på 350 millioner. Samtidig blir driften totalt sett rimeligere. Mer presise tall
vil fremlegges i konkret sak.
Rådmannen ønsker å komme tilbake med egen sak knyttet til eventuelle konkrete løsninger. Det
kreves, som tidligere nevnt, egen saksbehandling med høringer når denne type saker skal fremmes.
Elevkapasiteten i Åkraområdet totalt er ikke noe problem, og andre områder og skoler har, etter
rådmannens vurdering, større problemer.
SONE 3: KOPERVIK
Kopervik har 3 barneskoler og 1 ungdomsskole. Alle disse skolene har en godt utnyttet kapasitet,
og både Eide skole og Kopervik skole står overfor kapasitetsutfordringer i løpet av kort eller
mellomlang sikt. For Eide skole er kapasitetsutfordringen av prekær karakter.
Rapporten fra Norconsult skisserer to muligheter for sone 3. Den ene muligheten er å bygge ny
skole som erstatter Eide skole, samtidig som en foretar en kretsgrensejustering mot Kopervik skole.
En slik kretsgrensejustering vil medføre økt elevtall ved den nye skolen, sammenlignet med
elevtallsgrunnlaget for Eide skole i dag. Ny skole, dimensjonert for elevene fra Eide skole og en
noen elever fra Kopervik skole gir en estimert utbyggingskostnad på over 200 mill. for denne
skolen alene. I tillegg kommer eventuell flerbrukshall på tomten.
Den andre muligheten er å bygge en ny skole for Eide og Stokkastrand skoler, samt å gjøre den
samme kretsgrensejusteringen mot Kopervik skole som i mulighet 1. Det vil bety at en etablerer en
stor skole i Karmøymålestokk (ca. 700 elever), men en relativt vanlig skolestørrelse i en større
målestokk. Investeringen øker noe i dette alternativet, fordi arealbehovet til skolebygget må økes,
dersom elevene fra Stokkastrand skole eventuelt overføres til den nye skolen. Den nye skoletomtas
beliggenhet gjør at mange av elevene ved Stokkastrand vil få den nye skolen som nærskole. Det i
seg selv er et viktig argument for å se nærmere på en løsning hvor både dagens Eide og
Stokkastrand skole inkluderes. Ny skole, dimensjonert for elevene fra Eide skole, Stokkastrand
skole og en gruppe elever fra Kopervik skole vil gi et estimert utbyggskostnad på nærme 300
millioner kroner. I tillegg kommer eventuell flerbrukshall.
I kommuneplanen har Karmøy kommune fått godkjent ny frittstående tomt til ny skole i
Stangelandsområdet. Tomten vil ha en svært god beliggenhet med tanke på skoleplassering og vil
i stor grad kunne dekke inntaksområdene for både Stokkastrand og Eide skole. Det bør imidlertid
gjøres en vurdering av den delen av Eide skoles inntaksområde som ligger lengst mot sørøst,
eksempelvis Brekke, om det bør gjøres en kretsgrenseregulering mot en annen skole. En utredning
av foreslått alternativ for sone 3 bør også vurdere dette.

Karmøy Voksenopplæringssenter holder i dag til i leide lokaler på Bygnes. Kapasiteten er sprengt,
og det er opprettet en underavdeling i Kopervik sentrum. Dette er ingen god situasjon for senteret,
og det er derfor behov for å finne en løsning som på kort sikt løser de kapasitetsmessige og
byggmessige utfordringene senteret har i dag, samt at en ny lokasjon må ta høyde for en fremtidig
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økning i elevtallet. Dagens Eide skole er klausulert gjennom ei avtalefesta legatordning som
innebærer at skoletomten kun kan benyttes til skoleformål. Å tilpasse Eide skole til (KVOS) er
derfor både en fornuftig etterbruk av Eide skole, og en gunstig løsning for de behovene som KVOS
har. Eide skole vil også kunne ta unna eventuelle økninger i elevtallet ved KVOS. KVOS er i dag
den eneste skolen som ikke disponerer et kommunalt eid bygg. KVOS har stor elevtallsvekst og har
behov for skolearealer som gir rom for langsiktig utvikling.

Rådmannens vurdering
Kommunen skal foreta store investeringer i årene fremover, og innenfor ulike sektorer. Det blir
derfor viktig og både se det enkelte prosjekt og helheten samtidig. Rådmannen har som
utgangspunkt at det i hver sektor kan være ett større prosjekt gående samtidig. Både kommunens
organisatoriske kapasitet og kostnadene innenfor drift knyttet til investeringer er parametere som
nøye må vurderes. De økonomiske analysene viser at kommunen økonomisk sett er tjent med noe
større barneskoler fordi det er et betydelig potensial for innsparing på drift med løsninger som gir
færre klasser og et mer effektivt bygningsareal tilpasset elevmengden.
Skolebruksplanen vurderer at kapasiteten knyttet til elever ved Eide skole er kritisk. Det er heller
ikke ledig kapasitet i særlig grad på naboskolene. Det haster dermed med å få gjennomført en
skolefornyelse her. Rådmannen foreslår at dette prioriteres, og at det snarest mulig startes
saksbehandlingsprosess og høringer knyttet til ny barneskole i Kopervikområdet. Ny skoletomt vil
ligge på Stangeland. Dermed vil storparten av elevene ved Stokkastrand skole få kortere vei til
denne planlagte skolen enn de i dag har til Stokkastrand skole. Rådmannen anbefaler derfor at det
dermed vil være fornuftig å utrede samlokalisering av dagens Eide skole og Stokkastrand skole.
Samtidig vil noen elever få lengre skolevei enn før, og grensene for inntaksområdene mellom
skolene i sonen må også vurderes.
Voksenopplæringen holder i dag til i leide lokaler på Bygnes. Lokalitetene er sprengt, og det er
opprettet en underavdeling i Kopervik sentrum. Rådmannen antar at presset på denne skolen kan
komme til å øke fremover når en ser hva som skjer på flyktningefronten. Når Eide skole er
fraflyttet, vil denne kunne dekke behovet til hele voksenopplæringen. Eide skole ligger på tomt som
eies av «Hans Holst og Anna Eegs Minde af 1777- legat». Statuttene legger føringer for hva tomten
kan brukes til, det skal være «til beste for skolevesenet i Kopervik», og kommunen eier ikke
tomten. En god løsning kan være å bruke skolen til voksenopplæringssenter. Rådmannen mener at
dette bør utredes. Dagens leiekostnader på Bygnes kan danne ryggraden i oppgradering av
skolebygget på Eide slik at det tilpasses ny bruk.

Side 24 av 44

Eiendomsavdelingen anbefaler at Skudenes ungdomsskole og Skudeneshavn skole prioriteres når
det gjelder rehabilitering. Verken kostnadsmessig eller tomtemessig vil det være hensiktsmessig å
jobbe videre med tanken om 1-10 skole. De fleste anbefalinger, jfr. vedlagt rapport fra Norconsult,
peker på at ungdomsskolen vil være det naturlige valget dersom en skal vurdere å flytte
kulturaktiviteter og bibliotek inn mot skolen. Det bør utarbeides planer for om og eventuelt hvilke
kulturelementer som kan samordnes.
Det er planlagt en stor utbygging i Kolnes/Eikje-området. Når denne kommer, vil det være behov
for ny barneskole. Det er tatt høyde for dette i kommuneplanen. Samtidig ser det ut til at det kan ta
noe tid før utbyggingen i området skjer. Det gir litt pusterom med tanke på fremtidig skole.
Videre er det også behov for ny skole på Åkra. Skolebruksplanen peker spesifikt på to skoler som
bør erstattes, Eide skole og Åkra skole. Deler av Åkra skole er gammel, og behovet for en mer
moderne skole med et bedre uteareal er absolutt til stede. Samtidig er skolen godkjent etter forskrift
om miljøretta helsevern, og det er plass til elevene på naboskolene. Dersom og når det skal bygges
ny skole, bør en samtidig vurdere muligheten av å slå sammen Åkra skole med en av naboskolene.
Ådland skole peker seg da ut. Åkrehamn videregående skole mangler gymnastikkanlegg, og ønsker
å inngå en langsiktig leieavtale med idrettslaget. En ny skole vegg i vegg med idrettslagets anlegg,
og implementering av kultur og bibliotek vil gi en god løsning. Men i en presset økonomisk
situasjon anbefaler rådmannen at ny skole i Åkraområdet utsettes noe.
For rådmannen er det avgjørende at vedtak om skoleløsninger sikrer langsiktige og fremtidsrettede
strukturer. Det haster med å komme i gang, og noen steder mer enn andre.
Rådmannen i Karmøy, 26.10.2015

Sigurd Eikje
sign.
Oversikt over vedlegg:
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Sak 33/15
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019
POLITISK BEHANDLING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
41/15
134/15
149/15
33/15

Øyvind Flatebø
Arkiv: 143 C20
15/3804
Utvalg:
Møtedato:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
04.11.2015
Hovedutvalg teknisk og miljø
12.11.2015
Formannskapet
23.11.2015
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
01.12.2015

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 2016-2019
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 04.11.2015, saksnr. 41/15
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 2016-2019
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 2016-2019
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Formannskapet behandlet saken den 23.11.2015, saksnr. 149/15
Behandling:
Hult (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet, jf forvaltningsloven § 6.2.
Hult fratrådte behandlingen av habilitetsspørsmålet.
10 representanter tilstede.
Ordfører foreslo at Hult ble erklært inhabil.

Hult enstemmig erklært inhabil, jf forvaltningsloven § 6.2.
Grindhaug (KrF) tiltrådte.
11 representanter tilstede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Grindhaug fratrådte og Hult tiltrådte.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 2016-2019
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
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SAKSFRAMSTILLING
Kommunen er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet. Dette er også satt som en forutsetning for å kunne søke om spillemidler etter
bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i
Karmøy, der alle gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen består av en
tematisk del med klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det lagt et
handlingsprogram for utbygging av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden.
Departementet pålegger kommunen å rullere handlingsprogrammet hvert år og den tematiske
delen hvert 4. år. Siste gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret den 30.10.2012. og gjelder for
perioden 2013-2016. Det er derfor kun handlingsprogrammet som er oppe til rullering nå.
Hovedmålsetninger i gjeldene plan er:
1. I Karmøy skal det finnes områder for idrett, mosjon, lek og friluftsliv i et omfang som gir alle
grupper i befolkningen muligheter for fysisk aktivitet der de bor. Dette gjelder både i organisert og
uorganisert form.
2. I tillegg skal det arbeides for at det finnes tilbud for fysisk aktivitet for alle deler av
befolkningen. Dette tilbudet kan være organisert gjennom idrettslag, helselag,
pensjonistforeninger, friluftsorganisasjoner med mer. For enkelte grupper kan det være aktuelt at
kommunen alene eller i interkommunalt samarbeid står for oppstart/organisering av et tilbud.
3. På sikt er det et mål at de to ovenstående målsettingene skal bidra til:
God helse i alle livsfaser

God livskvalitet

Reduserte helsebudsjetter

Handlingsprogrammet er et svært viktig dokument for kommunen og de lag og foreninger som
søker om spillemidler. Det er nemlig det årlig vedtatte handlingsprogrammet som danner
grunnlaget for prioriteringen av spillemiddelsøknadene samt utbetaling av kommunalt tilskudd til
idrettsanlegg. Karmøy kommune legger bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet til grunn for hvilke type anlegg som godkjennes og saksbehandling forøvrig.
Etter bestemmelsen om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er mulig å søke om
spillemidler til tre anleggstyper:
•Ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større friluftsanlegg)
•Nærmiljøanlegg
•Kulturbygg (ingen søkere i 2015)
For idrettsanlegg er hovedregelen at det gis 1/3 i kommunal støtte og 1/3 i spillemidler begrenset
oppad til godkjent kostnad.
I tillegg ble det ved siste hovedrullering vedtatt at maksimaltbeløp for godkjent kostnad settes til
kr.7.5,- millioner. For anlegg med høyere totalkostnad lages det egen sak som fastsetter det
kommunale tilskuddet.
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For nærmiljøanlegg er tilskudd i spillemidler 50 % begrenset oppad til kr. 300.000,-. Her er
maksimal kommunal støtte begrenset til 20 % av godkjent kostnad.
Hvor stor andel av spillemidlene som hvert år tildeles Karmøy kommune er avhengig av en rekke
faktorer. Blant annet anleggsdekning, antall søknader og søknadssum i vår kommune i forhold til
de andre kommunene i fylket og ikke minst hvor mye som tildeles vårt fylke. Den totale potten
tildelt Rogaland fylkeskommune har vært relativ stabil de siste årene, men de to siste årene har
det vært en betydelig økning med nå totalt kr. 93 millioner til fordeling. Det er en oppgang på kr.
19 millioner fra 2014. Spillemidlene som årlig er til fordeling kommer fra overskuddet til Norsk
tipping. Økningen skyldes i hovedsak en endring i den såkalte tippenøkkelen slik at en større del
av overskuddet i Norsk tipping nå går til idrettsformål (idrettsformål 64 %, 18 % kulturformål og
18 % humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner).
Siste fem år har gitt følgende utbetaling av spillemidler til ordinære anlegg, kulturbygg og
nærmiljøanlegg i Karmøy.
År
2015
2014
2013
2012
2011

Spillemidler
11.400.000
5.000.000
2.889.000
4.846.000
5.405.000

For 2015 viser nivået på tildeling en betydelig oppgang. Dette henger sammen med at godkjent
søknadssum for prosjekter i Karmøy har steget, samt den generelle økningen i tilskuddet til
Rogaland. Årets rammefordeling til ordinære anlegg i Rogaland utgjør tilnærmet 25 % av godkjent
søknadssum for ordinære anlegg. Karmøy kommune hadde omlag kr. 36 millioner i godkjent
søknadssum for ordinære anlegg og kr. 1,5 millioner for nærmiljøanlegg. Vi har da fått tilskudd
høyere enn gjennomsnittet i fylket for ordinære anlegg. Det betyr, veldig forenklet, at
prosjekter som søker om spillemidler må regne med å vente i gjennomsnittlig fire år før det kan
forventes tilskudd hvis fylket fortsatt legger «køprinsippet» til grunn. Det er her viktig å påpeke at
det er avgjørende at det leveres godkjent søknad. Plass på handlingsprogrammet har ikke
betydning for hvor mye spillemidler kommunen tildeles. Det er derfor viktig at søkerne ikke slår
seg til ro med en plass på listen, men sender en faktisk søknad om spillemidler. Dette er formidlet
til aktuelle søkere. Det at Karmøy har fått «godt» med spillemidler til ordinære anlegg har medført
at vi ikke er prioritert når det gjelder nærmiljøanlegg dette året.
Når det gjelder ventetiden på kommunalt tilskudd, er den nå lengre enn for spillemidler. Dette
skyldes i hovedsak at det er mange prosjekter i regi av lag og foreninger. Budsjettposten ble i 2015
økt fra kr. 1.2 millioner til kr. 2 millioner. Dersom dette videreføres er det et håp om at kommunalt
tilskudd og spillemidler vil kunne utbetales noenlunde i takt.
Siden sist rullering har to søkere fått utbetalt spillemidler og tildelt kommunalt tilskudd slik at de
er tatt ut av listen over ordinære anlegg. Dette er kunstgressbane ved søker Skudenes ungdomsog idrettslag og kunstgressbane Karmøyhallen ved søker Kopervik idrettslag. Delanlegg friidrett i
Storhall Karmøy er tatt ut da dette ikke er godkjent som tilskuddsberettiget idrettsanlegg av
Side 29 av 44

kulturdepartementet. Torvastad arena as og Storhall Karmøy as har fått delutbetaling av
spillemidler.
Årets rullering:
I Karmøy kommune har det i de senere år vært stor aktivitet når det gjelder utbygging av idrettsog nærmiljøanlegg. Mange anlegg er bygget og flere er planlagt bygd. Dette er selvsagt positivt,
men denne aktiviteten har ført til at ”køen” av lag, foreninger og ideelle aksjeselskap som venter
på å få sine spillemidler stadig øker. Det har tidligere vært en utfordring at prosjektene ikke har
vært «modne» nok da det i for liten grad medfører at det leveres søknader om spillemidler. Dette
har endret seg. Det blir levert mange og kvalitativt gode søknader om spillemidler.
Trenden med mange og kostnadsmessig dyre innspill forsetter. Det kommer derfor inn flere
innspill for ordinære anlegg enn det som går ut av listen.
For å komme inn på handlingsprogrammet er det en forutsetning at anlegget er kommet et stykke
i planleggingen og har en realistisk finansiering slik at arbeidet kan settes i gang seinest når
spillemidler og kommunale midler er tildelt. På bakgrunn av den lange ventelisten kan en her ikke
sette for strenge krav. Tidligere har «manglende» søknader om spillemidler stått i skarp kontrast
til alle prosjektene på handlingsprogrammet. Det har nå, som nevnt ovenfor, endret seg. Det kan
tyde på at en treffer bedre med hvilke prosjekter en slipper inn på listen.
Det er likevel viktig at en har fokus på realismen i finansiering og driften av anlegget. Dette
gjelder ikke minst med tanke på hvilken økonomisk involvering som kan forventes av kommunen.
Mange av prosjektene er så kostnadskrevende at det forutsetter kommunal garanti for spillemidler
(når det er spillemidler over kr. 3 millioner for en del anleggstyper), det er forventninger om
kommunalt tilskudd og at kommunen skal bidra økonomisk som leietaker. I tillegg vil det også
kunne komme søknad om kommunale garantier for lån. Med slike forventninger bør en vise
aktsomhet allerede tidlig i prosessen slik at det er de rette og realistiske prosjektene som løftes
frem. Urealistiske prosjekter bør også lukes ut av hensyn til initiativtakerne/klubbene som legger
ned betydelige ressurser i planene.
Det har så langt vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til
år. Dette av hensyn til forutsigbarhet. I Karmøy realiseres nesten alltid anleggene før en mottar
spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Utbygger tar kostnadene og risikoen med finansiering i
påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskuddet kommer i henhold til listen. Denne
forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre. Det er viktig å forstå at dersom nye anlegg
legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på listen som må betale i form av lengre
ventetid og større renteutgifter dersom de allerede har realisert anlegget.
I handlingsprogrammene er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i
prioriteringene. Nye tiltak er ført inn nederst i handlingsprogrammet. Det er gjort noen justeringer
av beløper. Faktiske kostnader og tilskuddsbeløp er lagt inn når disse er kjent.
Idrettsrådets behandling
Karmøy idrettsråd har fått presentert alle innspillene. Idrettsrådet og Karmøy kommune ved
idrettskonsulenten ble i møte 29.09.2015 enig om et felles forslag til handlingsprogram 2016-2019.
Forslaget som her presenteres er i tråd med dette.
Nye innspill
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Det er kommet innspill fra fire ulike lag/organisasjoner. Disse beskrives kort nedenunder. For
fullstendig beskrivelse vises det til vedlegg. Justeringer av tekst og tall i listen og nye anlegg er
merket med rødt.
Avaldsnes idrettslag
Nye garderober
Kravene til garderobefasiliteter for spillere og dommere tilfredsstiller ikke kravene som settes for
spill i Toppserien for kvinner. Disse kravene må være oppfylt til sesongstart i 2017. Garderober er
et tilskuddsberettiget element. I tillegg til å støtte opp under toppserielaget til Avaldsnes vil det gi
bedre forhold for barne- og ungdomsidretten. Det forslås på den bakgrunn at tiltaket legges inn på
listen.
Lagerlokaler for idrettsutstyr
Per i dag har idrettslaget ikke gode forhold for lagring av maskiner og idrettsutstyr. De har noe
lagerkapasitet ved «gamle» Skeie. Det er lite praktisk og ved evt. etablering av ny barnehage vil
også denne muligheten forsvinne. Lagerlokaler er et tilskuddsberettiget element. Med et stort og
moderne anlegg som Avaldnes idrettssenter vil det være behov for gode lagerlokaler for
idrettsutstyr og vedlikeholdsmaskiner. Det ansees som viktig og riktig at dette legges inn på listen.
Tribune m.m.
For spill i Toppserien settes det krav til tribunekapasitet på minimum 300 personer herav 100
under tak. Disse kravene må være oppfylt til sesongstart i 2017. Tribuner er ikke et
tilskuddsberettiget element etter bestemmelsen om spillemidler. Handlingsprogrammet skal kun
inneholde tilskuddsberettigede anleggsenheter. Et eventuelt kommunalt bidrag til tribune
behandles derfor ikke i denne saken.
Kopervik pistolklubb
Det har skjedd en stor teknologisk utvikling innen pistolskyttersporten etter at skytteranlegget i
Karmøyhallen var ferdig i 1980. Alle moderne anlegg har nå elektroniske skiver. Skal Kopervik
pistolklubb kunne opprettholde sin medlemsmasse og aller helst øke sin rekrutteringen vil
elektroniske skiver være en helt nødvendig oppdatering av anlegget. Elektroniske skiver legges
inn på listen.
Kopervik idrettslag
Kopervik idrettslag har helt siden 2007 arbeidet med planer om å utbedre garderobeforholdene på
Åsebøen. I dag er det fire garderober i tribuneanlegget fra tidlig på 1980-tallet. Rehabilitering av
disse er allerede inne på handlingsprogrammet som nr. 9. De nåværende garderobene dekker ikke
behovet ved anlegget. Under arbeidet med planene om rehabilitering har idrettslaget konkludert
med at den beste løsningen, ikke minst for å tilfredsstille kravene om universell utforming, er å
etablere ytterligere 2 garderober i tilknytning til de gamle samt nye klubblokaler i annen etasje.
Nye klubblokaler var ikke en del av prosjektet som kom inn på listen i 2007. Prosjektet må derfor
deles opp. Det foreslås at beløpene justeres for å ta høyde for to nye garderober på tiltak nr.9.
rehabilitering av garderober. Nye klubblokaler legges inn på listen sammen med de andre nye
tiltakene.
Åkra idrettslag
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Idrettshall (nummer 2)
Åkra idrettslag fikk ved behandlingen i 2014 en idrettshall på handlingsprogrammet (se punkt 41).
Sett i lys av planene om ny skole i området har Åkra idrettslag konkludert med at også nåværende
Åkrahall må vurderes i denne sammenhengen. Etter Åkra idrettslag mening bør nåværende
idrettshall rives og to nye etableres i regi av av Åkra idrettslag. Ønske fra idrettslaget er da at
Karmøy kommune går over fra å være eier av dagens Åkrahall til å være leietaker i ny hall. Åkra
idrettslag mener dette totalt sett vil gi en bedre økonomisk løsning for kommunen.
Kommunen har foretatt en foreløpig vurdering av dette. Åkrahallen er gammel og vil på sikt ha
behov for rehabilitering. På den annen siden er det foretatt løpende vedlikehold og utbedringer.
Åkrahallen fungerer derfor tilfredsstillende på kort sikt. Ser en på vedlikeholdsutfordringene på
lengre sikt kan en ny hall være et aktuelt spor å arbeide videre med. En er derfor innstilt på å legge
inn ytterligere en idrettshall for å ha muligheten åpen frem til prosjektet er skikkelig utredet.
Det gjøres likevel oppmerksom på at dersom kommunen konkluderer med at dagens Åkrahall
beholdes i kommunal eie og drift vil dette punktet på handlingsprogrammet bli vurdert på nytt i
senere rulleringer av handlingsprogrammet.
Kunstgressbane med lys
Åkra il har den nest største fotballgruppen i kommunen. Idrettslaget har lange og gode
fotballtradisjoner og er nå det laget på høyest nivå på herresiden i Karmøy. Slik fotballen har
utviklet seg er ikke lenger grus et aktuelt underlag for trening og kamp. Åkra il har derfor i
praksis kun en kunstgressbane samt noen mindre gressbaner til avvikling av trening og kamp.
Sammenligner Åkra il seg med andre idrettslag i kommunen har de minst disponible treningsareal
sett i forhold til antall aktive fotballspillere. Planene er å legge om dagens grusbane til
kunstgressbane. Dette ansees som velbegrunnede og realistiske planer som legges inn på listen.
Uteområde til idrett og allmenn bruk
Åkra il har her beskrevet et område med ulike aktiviteter som skal være åpen for bruk uten tilsyn.
Uten at aktivitetene er konkretisert er det umulig å vurdere om dette er tilskuddsberettiget. Det
kan være mulig at elementer kan være tilskuddsberettiget enten som idrettsanlegg eller
nærmiljøanlegg. Åkra il inviteres til å komme med innspille til senere rulleringer når planene er
med konkrete.
Nytt garderobeanlegg /lager
Åkra il har inne på handlingsprogrammet som nr. 20 rehabilitering av garderober i dagens
tribuneanlegg. Dette sees i sammenheng med evt. sambruk av garderober i nye flerbrukshaller.
Rehabiliteringen av garderober blir stående på handlingsprogrammet, men kan bli omgjort til
garderober i ny(e) flerbrukshall(er) dersom dette vil vise seg mer hensiktsmessig.
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FORSLAG HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET 2016 - 2019
ORDINÆRE ANLEGG
TILTAK

ANSVAR

TOTAL
KOM.
KOSTNAD TILSKUDD

SPILLEMIDLER

PRIVATE

MERKNAD

1

Lysløype Sletten Revur Karmøy
kommune

1.500.000

Kom.prosjekt

700.000

2006 Stått på
listen tidligere

2

Idrettshall Vea

Storhall

*

12.400.000

23x44

Karmøy

Særskilt
bevilgning

2006 Tildelt
spillemidler kr
7.400.000,- i
2015

3

Idrettshall Torvastad
23x44

Torvastad
arena as

30.000.000

Leieavtale

10.000.000

2006 Tildelt
spillemidler kr
8.000.000,- i
2014 og 2015.

4

Garasje/verksted
Helganes

Banestyret 3.500.000

1.167.000

1.167.000

5

Asfaltracingbane

Fjord Motor 39.000.000
Park

Særskilt
bevilgning

7.600.000 *

2006

6

Dragracestripe

Fjord Motor 13.000.000
Park

Særskilt
bevilgning

1.200.000*

2006

7

Gokartbane/supermotard Fjord Motor 10.000.000
Park

Særskilt
bevilgning

1.200.000*

2006

8

Kunstgressflate 66 x 44 Torvastad
IL

3.979.000

1.000.000

Tildelt

1.979.000

2007 Ferdigstilt

9

Rehabilitering av
garderober

Kopervik
IL

4.500.0000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2007

10 Idrettshall Mykje

Karmøy
kommune

12.000.000

Kommunalt
prosjekt

4.000.000

2007 Ferdigstilt

11 Rehabilitering tak
Åkrahallen

Karmøy
kommune

2.000.000

Kom.prosjekt

670.000

2007

12 Naust på Lindøy

Friluftsrådet Vest

300.000

Ikke kom.
tilskudd

100.000

2007

13 Turvei Vormedal/
Norheim

Karmøy
kommune

1.000.000

Kom.prosjekt

500.000

2007

14 Ridebane

Karmøy
rideklubb

1.864.000

621.000

621.000

15 Utbygging lysløype
Skudenes

Karmøy
kommune

1.700.000

Kom.prosjekt

700.000

16 Elektroniske skiver

Kopervik/ 941.000,Skudenes
pistolklubb

314.000

314.000

314.000

2008

17 Turvei med lys

Torvastad
bygdelag

925.000

Ikke kom.
tilskudd

462.000

463.000

2008

18 Stall med frittstående

Karmøy

2.100.000

700.000

700.000

700.000

2007Ferdigstilt
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1.167.000

621.000

2001

2008 Ferdigstilt
2008

isolatboks

rideklubb

19 Kunstgressflate 68 x 46 Avaldsnes
IL

4.638.750

900.000

900.000

900.000

2008 Ferdigstilt

20 Rehab garderober

Åkra IL

650.000

216.000

216.000

216.000

2009

21 O-kart Blikshavn

Kopervik
IL

186.000

62.000

62.000

62.000

2010 Ferdigstilt

22 Rehabilitering Lys
Åsebøen

Kopervik
IL

2.250.000

750.000

750.000

750.000

2010 Ferdigstilt

23 Rehab. Skytebane
Karmøyhallen

Karmøy
skytterlag

469.597

156.532

156.532

156.532

2010 Ferdigstilt

24 Rehab.lys
kunstgressbane

Avaldsnes
IL

500.000

167.000

167.000

167.000

2011

25 Utstyrslager/garasjer

Torvastad
IL

1.671.000

557.000

557.000

557.000

2011 Ferdigstilt

26 Rehab. klubbhus

Torvastad
IL

2.500.000

700.000

700.000

1.100.000 2011

27 Kunstgressbane II
Norheim

Sk Nord

5.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000 2012

28 Kunstgressflate
66mx46m

Skudenes 3.000.000
ungdoms og
idrettslag

1.000.000

1.000.000

29 Fotballhall

Storhall

*

Særskilt
bevilgning

7.500.000

2013

*

Særskilt
bevilgning

700.000

2013

*

Særskilt
bevilgning

700.000

2013

Karmøy
30 Squashhaller

Storhall
Karmøy

31 Klatrevegg

Storhall
Karmøy

1.000.000

2012 Ferdigstilt

32 Klubbhus

Karmøy
golfklubb

750.000

250.000

250.000

250.000

2013

33 Lysløype

Kopervik
IL

650.000

217.000

217.000

217.000

2013 Ferdigstilt

34 O-kart
Stangelandsmarka

Kopervik
IL

120.000

40.000

40.000

40.000

2013

35 Rehab. Lys
Kunstgressbane

Torvastad
IL

1.614.000

538.000

538.000

538.000

2013

36 Skeetbane

Karmøy
2.219.000
jeger, fisker
og nat.for.

406.000

406.000

406.000

2013

37 Elektroniske skiver

Karmøy
skytterlag

409.000

409.000

409.000

38 Depot

Fjord Motor 8.100.000
Park

Særskilt
bevilgning

1.600.000*

39 Rehabilitering
kunstgressbane

Kolnes IL

700.000

700.000*

1.229.000

2.100.00
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2013
2014

700.000

2014

40 Hoved pitbygg

Fjord
17.000.000
Motorpark

Særskilt
bevilgning

3.000.000*

2014

41 Idrettshall Åkra

Åkra IL

30.000.000

Egen pol.sak

10.000.000

2014

42 Idrettshall Kopervik

Kopervik
IL

30.000.000

Egen pol.sak

10.000.000

2014

43 Motocrossbane

Fjord
4.400.000
Motorpark

Særskilt
bevilgning

1.000.000*

2014

44 Rally-/bil- /

Fjord
6.800.000
Motorpark

Særskilt
bevilgning

2.000.000*

2014

45 Drifting

Fjord
1.100.000
Motorpark

Særskilt
bevilgning

336.000*

2014

46 Klubbhus Helganes
motorsportssenter

Karmøy
kommune

3.000.000

Kom.prosjekt

1.000.000

2014

47 Garderober Avaldsnes
idrettssenter

Avaldsnes
il

1.500.000

500.000

500.000

500.000

2015

48 Elektroniske skiver

Kopervik 333.000
pistolklubb

111.000

111.000

111.000

2015

49 Åsebøen klubblokaler

Kopervik il 3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2015

50 Idrettshall

Åkra il

20.000.000

Særskilt
bevilgning

6.600.000

51 Kunstgressbane

Åkra il

7.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2015

52 Lagerlokale Avaldsnes
idrettssenter

Avaldsnes
il

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2015

Crosscartbane

Karmøyhallen

2015

* Storhall Karmøy er en totalentreprise med totalkostnad på kr. 82 millioner inkl. mva
* Fjord motorpark vil få endelig fastsatt spillemidler av kulturdepartementet ved forhåndsgodkjenning. Tall
her er anslag.

NÆRMILJØANLEGG 2016-2019
TILTAK

ANSVAR

KOSTNAD

1

Ballbinge

Fau
Avaldsnes
skole

605.000

300.000

305.000

2

Ballbinge

Kvalavåg
vel

500.000

250.000

250.000

3

Ballbinge Veldetun Avaldsnes
IL

250.000

150.000

500.000

KOM.
TILSKUDD

100.000

SPILLE- PRIVATE
MIDLER

MERKNAD

Veldetun vel
4

Tursti- Åkra –
Stong

Friluftsrådet 400.000
Vest

200.000

200.000

5

Ballbinge

Fau Ådland 500.000
skole

200.000

300.000
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Ferdigstilt

6

Tursti
Avaldsneskirke

Karmøy
kommune

602.000

300.000

302.000

7

Tursti m.m

Avaldsnes
IL

300.000

60.000

150.000

90.000

8

Flerbruksflate

Torvastad IL 700.000

120.000

300.000

280.000

9

Innebandybane

Kolnes IL

120.000

300.000

180.000

Ferdigstilt
Ferdigstilt

600.000

10 Aktivitetsflate

FAU
310.000
Vedavågen

155.000

155.000

11 Aktivitetsanlegg

FAU
Grindhaug

300.000

300.000

600.000

Rådmannens konklusjon:
Handlingsprogrammet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som må
rulleres årlig for å være kvalifisert til å søke spillemidler. Handlingsprogrammet er et nødvendig
redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler og kommunalt tilskudd.
Rådmannen ønsker å gjenta sin bekymring over den lange ventetiden det nå er for å få
spillemidler i Karmøy kommune. Det er derfor viktig at det er de rette prosjektene som løftes
frem. Det har tidligere vært vurdert å ta ut av listen prosjekter som har lite fremdrift. Det er nå god
fremdrift i de fleste prosjektene. Det er derfor ikke foreslått at noen prosjekter tas ut av listen.
Det har vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det har
gitt en forutsigbarhet som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før
tilskudd. Dette til stor glede for brukerne. Denne forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at plass på handlingsprogrammet ikke anses som en lovnad
om kommunal garanti for spillemidler, lån eller kommunalt tilskudd for prosjektene med kostnad
over kr. 7.5 millioner. Behandling av dette skjer i egne saker.
Rådmannen anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått.
Rådmannen i Karmøy, 20.10.2015

Sigurd Eikje
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Brev til aktuelle søkere fra Karmøy kommune
- Innspill Avaldsnes idrettslag
- Innspill Åkra idrettslag
- Innspill Kopervik idrettslag
- Innspill Kopervik pistolklubb
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Sak 34/15
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
158/15
/
31/15
34/15

Øystein Hagerup
Arkiv: 151
15/3346
Utvalg:
Møtedato:
Formannskapet
30.11.2015
Kommunestyret
15.12.2015
Eldrerådet
01.12.2015
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
01.12.2015

Forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2016-2019.

2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for 2016. For flerårige
investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for
prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt
med prosjektets fremdrift.

4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter
(Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 027 170.). Varaordførers godtgjørelse
utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det i 2016 ut eiendomsskatt på ”faste
eigedomar i heile kommunen”.
Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2016 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven §§
10 og 11.
Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2016 med
hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 – C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter
bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 8 – A.
For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2016 til 2,8 promille, jf.
eiendomsskatteloven § 12.
Det gis for 2016 et bunnfradrag stort kr. 1 000 000,- i eiendomsskattetaksten for alle
selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven § 11.
Eiendomsskatten skrives i 2016 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.

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.”

6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2016 har foreslått:
Formue
Inntekt

0,7 prosent
11,8 prosent

7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016, som følger av rådmannens forlag til
investeringsbudsjett:
Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR)
Til finansiering av VAR-investeringer
Startlån for videre utlån
Sum låneopptak

119 530 000 kroner
66 000 000 kroner
20 000 000 kroner
205 530 000 kroner

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld
(refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 50 nr. 2.

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

9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge
kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatstruktur.
11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til
det tiltenkte formål.
12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og
budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor
rammen av ansvar 92330 Økonomisjef – pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader,
hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170)
og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.
14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer
innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene:
234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende

15. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta
budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene;
i.
Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler.
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ii.
iii.

Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn.
Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen.

16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer
i.

Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen
av budsjettåret. Dette er en økning på 50 mill. kroner fra 2015. Saldo per 31.12.2013 var
62,7 mill. kroner.

ii.

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 og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier
gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne – ikke garanti for betalingsvilje).
Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.

iii.

Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i
hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon.
Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av
fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.

iv.

I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de
interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med
samtykke fra hver av deltakerkommunene.

17. Karmøy kommune vedtar at tidligere bevilgede midler til «planleggingsmidler
langtidsplasser. Omsorgstun mv. fastlandet», endrer navn til «planleggingsmidler
langtidsplasser», og også kan brukes til mulighetsstudie for langtidsplasser/boliger med
heldøgns omsorg på tomtene til nåværende Åkra BBH og Skudenes BBH.

18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet:
i.

Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 116/04 om fond for erverv og
opparbeidelse av boligfelt.

ii.

Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 76/06 om fond for erverv og
opparbeidelse av industrifelter.

iii.

Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av
kommunale bygg.

iv.

Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe
utleieboliger.

v.

vi.

Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av
presteboliger.
Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og
universell utforming av kommunale bygg.
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19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene:
i.

ii.

Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra
prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
Satsene for SFO økes med ca. 2,7 % fra 1. januar 2016.

iii.

Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 623 per år, mens elevplass
gruppeundervisning settes til kr 2 579. Øvrige satser økes med 2,7 prosent. Endringene
har effekt fra 1. januar 2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta
endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer.

iv.

Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Prisen for klippekort øker med 50
kroner, jf. betalingsoversikt i vedlegg.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser
for biblioteket.
Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til:
257 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G)
411 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G)
Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til:
190 kroner per måned (ved inntekt under 2 G)
532 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
1594 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
2243 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
2953 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2016 til:
236 kroner (Ved inntekt under 3 G)
308 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G)
415 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G)
474 kroner (Ved inntekt over 5 G)
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 415.
Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016:
Full kost:
2680 kroner per måned
Kun middager
1530 kroner per måned
Husholdningsartikler
178 kroner per måned
Vask og leie av tøy
256 kroner per måned
Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til
maksimalnivå.
Vannavgiftene reduseres med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva):
Abonnementsgebyr
1398 kr
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Enhetspris per m3
Leie av vannmålere endres ikke.

xii.

xiii.

xiv.
xv.

xvi.

xvii.
xviii.
xix.

4,84 kr

Kloakkavgiftene økes med om lag 9 prosent, og settes slik (eksl. mva):
Abonnementsgebyr
1791 kr
Enhetspris per m3
7,82 kr
Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva):
Årsgebyr boligenheter
Årsgebyr hytter (26 tømminger)

2113 kr
1056 kr

Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke.
Priser tilknyttet septiktømming reduseres med om lag 5 prosent, og sette slik (eksl.
mva):
Årsavgift rutinetømming:
1000 kr
Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke, med unntak av pris kompostdunkt som økes
med 2,3 prosent til kr 2812 (inkl, mva).
Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret).
Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret)
Feiegebyret økes med om lag 5 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i
eksemplene som er gitt i betalingsoversikten.

xx.

Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.

xxi.

Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.

xxii.

Med virkning fra 1.7.2016:
i.
Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
ii.
Regulering til ”gjengs leie/markedsleie” for alle nye leieforhold og leieforhold der
det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.

xxiii.

Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år.

SAKSFRAMSTILLING
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Bakgrunn for saken
Rådmannen foremmer med dette forslag til saldert budsjett og økonomiplan 2016-2019. Dette er
utarbeidet i henhold til kommunelovens §§ 44-48, med tilhørende forskrift om årsbudsjett for
kommuner og fylkeskommuner. Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn
senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunesteret.
Budsjett
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i
budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal
være realistisk, og omfatte hele kommunens virksomhet. Kommunene står fritt til å velge om
bevilgninger skal gis som brutto eller netto bevilgninger, eller en kombinasjon av de to. Fra 2014
har Karmøy kommunen vedtatt en netto ramme per funksjon, slik at inntekter og utgifter innenfor
hvert område ses i en sammenheng.
Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret tildele underordnede
kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i
årsbudsjettet. Kommunestyret har vedtatt at hovedutvalg og formannskap foretar en videre
fordeling av kommunestyrets bevilgninger i driftsbudsjettet, jf. KST sak 0041/02
”Dokumentutforming og innhold budsjett, med virkning fra budsjett 2003 og økonomiplan 20032006”.
Økonomiplanen
Kommuneloven setter krav til at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende
økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter
og prioriterte oppgaver i planperioden.
Rådmannens kommentarer:
Budsjettet for 2016 og økonomiplanen er fremstilt i et samlet dokument, i tråd med
kommunestyrevedtak og praksis de senere år. Budsjettet er saldert, og gjort opp med et netto
driftsresultat på 2,2 prosent. Driftsbudsjettet er spesifisert en netto ramme for hver Kostrafunksjon, mens investeringsbudsjettet er spesifisert for hvert prosjekt med forventede
investeringsutgifter og -inntekter i 2016, og med en samlet ramme per prosjekt.
Budsjettet for 2016 tar utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett 2015 justert for forventet prisog lønnsvekst fra 2015 til 2016. De tiltak som er listet opp er da et uttrykk for endret aktivitet i
forhold til det som lå i opprinnelig vedtatt budsjett 2015. Det vil si at også tiltak som er en
konsekvens av økonomiplanvedtaket i fjor, og tiltak vedtatt i 2015 er en del av av tiltakslistene i
budsjettforslaget.
Det vises for øvrig til rådmannens budsjettforslag som er lagt ut i et eget dokument.
Rådmannen i Karmøy, 20.11.2015
Sigurd Eikje
sign.
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5. Info om universell utforming
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