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BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukte
budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til
orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om
låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med
budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer
324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALEN
kr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt

Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger investering
(2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

SAKEN GJELDER:
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det
skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2019) har
fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.
Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres
om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres
det opp status per 31.12 2019 for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt
prosjektrapport.
Saken er bygget opp på følgende måte:







I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2019 og regnskapet for 2019.
I del 2 gis det en status på de største flerårige investeringsprosjektene.
I del 3 gis det en oversikt over prosjekter som nå avsluttes.
I del 4 gis den en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet.
I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 2020. I
hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2020 ubrukte bevilgninger fra
2019 til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2020.
Del 6 omhandler endring i låneopptak 2020 som følge av rebudsjettering 2020.

Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2019 og regnskap 2019
Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2019 og
faktisk investeringskostnad i 2019. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for
prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2019 ble
forskjellig fra budsjettert. Dette skyldes typisk forhold som forsinkelser, eller at
kostnadene av andre grunner kommer senere enn tidligere anslått.
Det er i 2019 investert i anleggsmidler (gjenspeiler bevilgninger/regnskap – investeringer
(2B))for 347 mill. kroner mot budsjettert 464 mill. kroner. Det er da sett bort fra
regnskapsførte justeringsavtaler. Investeringsnivået i 2019 var 13 mill. kroner høyere
sammenliknet med 2018. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert
investeringsnivå de siste tre årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle tidligere år.

Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av
ambisiøst investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne.
Men, fremdeles ser man at investeringsviljen overgår den praktiske gjennomføringsevnen.
Opprinnelig investeringsbudsjett i anleggsmidler for 2019, inkludert rebudsjetterte ubrukte
budsjettmidler fra 2018 lå på 833 mill. kroner. Investeringsbudsjettet (investering i
anleggsmidler) for 2019 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og
2. tertial 2019 til 464 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige
budsjettjusteringer knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan.
Differansen mellom revidert budsjett 2019 og regnskap 2019 er på 117 mill. kroner. Dette
er omtrent på nivå med året før da tilvarende beløp var på 123 mill. kroner.
Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i vedlagt
prosjektrapport. Rådmannen velger her å kommentere spesielt de prosjektene som står
for de største årsavhengige budsjettavvikene:
P610 Hovedplan vann (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 48,4 mill. kroner
Regnskap 2019: 18 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 30,4 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er i all hovedsak knyttet til forsinket fremdrift i ulike
underprosjekt. Dette er blant annet samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret
seg, som sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim. I tillegg er noen underprosjekt blitt noe
rimeligere enn estimert, som gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten
og miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg, kirkeleit
Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt.
Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i
hovedplan avløp. Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne
startet opp. I noen av disse prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til
utførelse så raskt som mulig etter at vedtak foreligger.

P600 Hovedplan avløp (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 95 mill. kroner
Regnskap 2019: 68,9 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 26,1 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er også her knyttet til forsinket fremdrift i flere
underprosjekt. Flere av prosjektene berører både hovedplan vann og hovedplan avløp.
Eksempelvis samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen som har blitt forskjøvet i tid og
endret seg noe; gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim og flomsikring
Norheimsbekken som er blitt flyttet til 2020 og Prestavegen som har fått senere oppstart i
2019 enn planlagt.
P513 Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller
Budsjett 2019(inkl.endringer): 108,9 mill. kroner
Regnskap 2019: 93 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 15,9 mill. kroner
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel
endel arbeid før prosjektet anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur
er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020.
Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn budsjettert. Den
gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020.
P512 Stangeland skole
Budsjett 2019(inkl.endringer): 40 mill. kroner
Regnskap 2019: 28,6 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 11,4 mill. kroner
Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i
prosjektet. Kruse Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og
Stangelandshallen. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2021 men er utsatt til
2022. Hovedgrunnen til forsinkelsen skyldes en uforutsett planendring med bakgrunn i
naboklager. Dette for å inkludere formålet idrettshall i reguleringsplanen.
Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er forventet
igangsatt i perioden mars - mai 2020. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og
regnskap 2019 er at deler av prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at
arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til 2020.
P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl. endringer): 5,2 mill. kroner
Regnskap 2019: -1,3 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 6,5 mill. kroner
Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i
kommunestyret februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/Svegen Kartmyr-Sveivamyr, gatelys langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og

parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I tillegg er det en rekke mindre tiltak som ble
fullført. Hovedårsaken til budsjettavviket i 2019 er at det ble utbetalt tilskudd for prosjekter
fra flere år som ikke var innarbeidet i budsjettet. Dette gjelder for eksempel
fylkeskommunale midler for gatelys langs Gunnarshaugvegen, planleggingsmidler for
gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra
sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamyr. Inntektene er i hovedsak
relatert til prosjekter som er ferdigstilt.
P141 IKT- investeringer (årsbevilgning)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 9,8 mill. kroner
Regnskap 2019: 5 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 4,8 mill. kroner
Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet. Basert på
gjennomførte utredninger og beregninger ble det sent i 2019 besluttet at en ikke går
videre med konseptet i denne omgang. Årsaken til budsjettavviket er knyttet til at en rekke
IT-prosjekter er utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil
tidligere planlagte investeringer starte opp igjen for fullt fra 2020. Dette er investeringer i
sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester
tilpasset brukernes behov.
P000 Sted ikke angitt
Budsjett 2019 (inkludert endringer): -4 mill. kroner
Regnskap 2019: -7,7 mill. kroner.
Budsjettavvik 2019: -3,7 mill. kroner.
Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt
investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble
per 2 tertial 2020 budsjettert med en inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland
skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt beløp settes av på ubundet
investeringsfond - Oppgraderingsfondet.
Videre er det tilbakebetalt til Husbanken 368 000 kroner som en rest av
investeringstilskudd knyttet til utleieboliger mottatt i 2013. Boligene brukes ikke lenger
som utleieboliger men er omgjort til dagsenter/aktivitetssenter for unge demente. Denne
bruksendringen medførte at kommunen måtte tilbakebetale deler av
investeringstilskuddet mottatt tidligere.
I tillegg har kommunen mottatt forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård
som brant ned i 2018 på 3 983 000 kroner. Dette var ikke budsjettert og er hovedgrunnen
til budsjettavviket på P000 i 2019. Det arbeides for tiden med å kartlegge veien videre
knyttet til oppgjøret for Tuastad gård. Alternativene som ses på er gjenoppbygging av
tilsvarende nytt bygg (lager) et annet sted i kommunen eller å beholde kontant oppgjør
uten å bygge noe opp igjen. Det er også mulig å bygge tilsvarende bygg på Tuastad men
det vurderes mindre hensiktsmessig. Rådmannen vil fremme alternativene og en
anbefaling i en sak for politisk beslutning våren 2020.

Del 2: Status per 31.12.2019 på utvalgte investeringsprosjekt
Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største
investeringsprosjektene mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til
at disse prosjektene er omfattende med tanke på total budsjettramme har det også vært
stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret 2019. Kortfattet status for hvert enkelt
investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport.
P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller
Brutto budsjettramme: 174,8 mill. kroner.
- spillemidler: 17,3 mill. kroner.
Netto budsjettramme: 157,5 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 157,9 mill. kroner.
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barne- og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar, med offisiell åpning i februar
2020. Hallen vil ha plass til opptil 2400 personer dersom den benyttes til
forsamlingslokale. Prosjektet er utført i en samspillsentreprise og erfaringene fra denne
prosessen har vært veldig gode. Veidekke Entreprenør AS har hatt totalentreprisen på
byggeprosjektet og Vassbakk og Stol AS har hatt jobben med tilhørende
infrastrukturarbeid.
Veidekke har overlevert Åkrahallen til avtalt pris og til avtalt tid. Samspillsentreprisen har gitt
Karmøy kommune som byggherre en unik mulighet til brukermedvirkning, både for egne brukere,
men også til Rogaland fylkeskommune som leietaker. Veidekke har i samarbeid med andre lokale
entreprenører overlevert Åkrahallen til Karmøy kommune i henhold til forventet kvalitet.
Entreprenør har i samspillsentreprisen utført kalkulasjoner og priskonkurranser av valgte
løsninger i prosjekteringsfasen. Dette for å kvalitetssikre at prosjektet ble styrt innenfor vedtatt
budsjettramme i samspillsfasen. Dette har gitt Karmøy kommune en mulighet til en meget god
kostkontroll i prosjektet.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid før prosjektet kan anses som ferdigstilt. Deler av
arbeidet knyttet til infrastruktur ferdigstilles tidlig 2020. Det samme gjelder innkjøp av løst
inventar. Rivning av den gamle Åkrahallen ble igangsatt februar 2020 og planlegges
ferdigstilt i løpet av april 2020.
Det forventes at prosjektet skal kunne ferdigstilles innenfor vedtatt total budsjettramme.

P535 Vormedal ungdomsskole – rehab/påbygg
Vedtatt budsjettramme: 150 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 117,5 mill. kroner.
Prosjektet skal bidra til en økning i elevkapasiteten på Vormedal fra en kapasitet på 360
elever til en fremtidig kapasitet på 540 elever.
Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn:
Byggetrinn 1: Nytt Administrasjonsbygg med vrimleareal (bygg A), rehabilitering av
eksisterende garderobeanlegg svømmehall / gymsal (bygg D), skolegård og uteområder
sør for skolen.
Byggetrinn 2: Rehabilitering av deler av bygg D (Svømmehall / gymsal bygg) og hele
bygg C (tidligere administrasjonsbygg).
Byggetrinn 3: Rehabilitering av bygg B (tidligere hovedbygg for klasserom).
Utvidelsen er på ca. 1600m2 fordelt på 2 etasjer.
I forhold til fremdrift er man nå ca. halvveis i byggetrinn 3. Dette er planlagt ferdig juli
2020, og da er vi ferdig med hele prosjektet.
Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme. Risikoen
knyttet til prosjektet vurderes lav på dette tidspunktet.

P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (Planprosjekt)
Vedtatt budsjettramme: 753,5 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 202,6 mill. kroner.
Investeringsprosjektet er et planprosjekt med tilhørende underprosjekt. Planprosjektet er knyttet
opp mot vedtatt hovedplan for avløp og prioriterte tiltak i planen.
Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god
folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi
har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det
lekker ut til omgivelsene.
Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til
vannmiljø. Gjeldene Hovedplan for avløp ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 16.juni 2015.
I Hovedplan for avløp er det en omfattende handlingsplan bestående av:





Rehabilitering og separering av eksisterende avløpsnett
Rehabilitering av eksisterende avløpspumpestasjoner
Bygging av nye avløpspumpestasjoner
Bygging av renseanlegg

Erfaringstall de siste årene viser at kostnader for ledningsutskiftning i vedtatt plan er estimert for
lavt.
Det er flere årsaker til kostnadsøkningen, herav større krav til sikkerhet til utførende og
omgivelser, generell prisøkning hos entreprenører og på materiell, i tillegg til økte dimensjoner av
overvannsledninger som fører til større og dypere grøfter enn forutsett.
Med bakgrunn i dette er det varslet at hovedplanen må revideres. Det tas sikte på at saken
kommer til politisk behandling mai 2020.

Det er i 2019 utført arbeid pålydende 69 mill. kroner, mot 95 mill. kroner budsjettert. Det
årsavhengige budsjettavviket skyldes litt forsinkelse i store prosjekter. Disse prosjektene har fått
oppstart i slutten av 2019.
Utført arbeid iht. budsjett 2019
VA-anlegg Sandane Slettbøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt avslutningsarbeid)
VA- anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020)
VA-anlegg Kartmyr Stølsmyr
VA-anlegg Indretrevegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet.
VA-anlegg Lensmannsvegen (samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg
Åsebøen Stangeland)
VA-anlegg Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020)
VA-anleg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse 2020)
Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes
Under arbeid/oppstart 2020
Under arbeid: Norheim-Vormedal del 2 Prosjektering
Under arbeid: Flomsikring Norheimsbekken (oppstart des. 2019)
Oppstart ny pumpestasjon Avaldsnesvegen (utskifting eksisterende). Februar 2020
Ny pumpestasjon Skulevegen1 (Ny plassering Skulevegen 16).
Ny pumpestasjon Moksheim i forbindelse med overføring Vormedal Norheim
Prosjektert/under prosjektering
Tveitavegen-Tjøsvollvegen: utslipp og sjøledninger. Oppstart utførelse 2021.
Tveitavegen-Tjøsvollvegen: pumpestasjon og ledningsanlegg. Oppstart utførelse 2021
Sandane mot Mosbron
Husøy pumpestasjon
Rådhusgata, Åkrehamn
Slettebøvegen til Rådhusgaten
Skogvegen - Norheim
Overføring av utslipp Vågen Kopervik
Renseanlegg Åkrehamn
Klart for utlysning:
Grunnavikvegen til Tjøsvollvegen og utslipp/renseanlegg. April 2020
Grunnavikvegen pumpestasjon. Juni 2020
Bø- Jomfruvegen. 2020/2021
Resipientundersøkelse Kopervik vil starte opp i løpet av 2020 med påfølgende utarbeidelse av
utslippssøknad til Fylkesmannen for kommende renseanlegg i Kopervik.

Del 3: Prosjekt som skal avsluttes.
Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2019 er oppstilt i tabell 1, under
vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for
prosjekt som avsluttes i 2019 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.
Samlet mindreforbruk for de ni investeringsprosjektene som avsluttes er på 16,1 mill.
kroner. Dette skyldes i all hovedsak at P582 Nytt produksjonskjøkken utgår og avsluttes
uten at prosjektet er realisert. Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for
informasjon knyttet til resterende prosjekt som skal avsluttes.
P582 Nytt produksjonskjøkken
Vedtatt budsjettramme: 16 mill. kroner.
Regnskap: 0,3 mill. kroner.
Budsjettavvik: 15,7 mill. kroner.
Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som
aktuelle for ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre
gjennomført en konseptstudie som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i
eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken vil bli langt dyrere enn avsatte
budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor
kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger
legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke
videreført inn i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle
inneholde vurderes veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet

avsluttes i sin helhet. Dersom det senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken
må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i en plan og finansiering som lar seg
realisere.

Del 4: Årsbevilgninger
Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende
investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet
har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved
årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status
per 31.12.2019. Årsbevilgningene har i 2019 et samlet mindreforbruk på 5,6 mill. kroner.
Mye av mindreforbruket er knyttet til prosjektene P141 IKT- investeringer og P465
Oppgradering kommunale boliger hvor ubrukte budsjettmidler i 2019 unntaksvis anbefales
å rebudsjetteres i 2020. Ser man bort fra disse avsluttes de resterende årsbevilgningene
med et samlet merforbruk på 0,2 mill. kroner.
Rådmannen velger her å omtale spesielt de prosjektene med størst avvik per 31.12.2019.
Det vises ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende
årsbevilgninger.
P141 IKT – investeringer
Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble
i desember 2019 besluttet at en ikke går videre med konseptet i denne omgang. En rekke
IT-prosjekter ble i perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som
utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er
investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre
tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler
fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en årsbevilgning. Dette gjøres
unntaksvis med bakgrunn overnevnte prosess som nå er avklart.
P465 Oppgradering kommunale boliger
Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier
ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene.
Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor
investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende fra 2020. Flere nødvendige
oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble ferdigstilt før
årsskiftet. Det vurderes hensiktsmessig og ryddig at igangsatt arbeid avsluttes og
regnskapsføres på dette prosjektet selv om prosjektet opprinnelig var planlagt avsluttet
per 31.12.2019. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen. Prosjektet avsluttes i sin
helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte
tiltak fra 2019 er ferdigstilt.
P880 Overdragelse av anlegg fra andre
Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av
justeringsbeløpet. Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette

skyldes blant annet at en av avtalene ikke ble igangsatt som beregnet ved forrige
rapportering.
P990 Salg av kommunale utleieboliger
Kommunens portefølje av utleieboliger er vurdert for stor og at noen av boligene er
uhensiktsmessige i forhold til behov. Det er med bakgrunn i dette bestemt at det skal
selges mellom 16-20 utleieboliger over en fire års periode. Det kan være vanskelig å
beregne både antall og beløp knyttet til hva man får solgt det enkelte år da dette er
avhengig av boligmarkedet. Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til
rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av
boligene hadde en gjenstående forpliktelse ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet.
Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er tilbakebetalt til Husbanken.
Årsbevilgninger

Årsbevilgninger
P141 IKT-INVESTERINGER
P990 SALG AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG
P880 OVERDRAGELSE AV ANGLEGG FRA ANDRE
P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Budsjett 2019 Regnskap 2019
kr 9 784 000 kr 4 999 131
kr -3 000 000 kr -3 424 398
kr 5 832 000 kr 4 758 116
kr 250 000 kr
150 000
kr 1 000 000 kr 1 012 759
kr 750 000 kr
757 783
kr 9 746 000 kr 9 940 051
kr -2 125 000 kr -1 582 592
kr 6 867 000 kr 6 866 640
Sum budsjettavvik

Budsjettavvik
kr
4 784 869
kr
424 398
kr
1 073 884
kr
100 000
kr
-12 759
kr
-7 783
kr
-194 051
kr
-542 408
kr
360
kr
5 626 510

Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2019 i 2020
I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte
budsjettmidler fra 2019 som rebudsjetteres i 2020. Oversikt over rebudsjettering per
prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner
investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt (2A) og
bevilgninger (2B), investeringer i anleggsmidler. Totalt rebudsjetteres det for 121,235 mill.
kroner, fordelt og finansiert per investeringsportefølje som vist i oversikten under.
Rebudsjetteringen innebærer ikke at total budsjettramme endres, men at ubrukte
bevilgninger i 2019 reguleres inn i årsbudsjettet for 2020. I noen tilfeller er det brukt mer
midler enn avsatt i 2019, da trekkes dette fra budsjett 2020 slik at total budsjettramme
holdes uendret også for disse.

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

121 235 000
-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Del 6: Endring av låneopptak 2020
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av
investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres
investeringsregnskapet etter oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer
blant annet at ubrukte lånemidler benyttes før bruk av ubundet investeringsfond og
disposisjonsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes derfor
utenfor denne bestemmelsen.
For investeringsporteføljen samlet ble det et årsavhengig mindreforbruk i 2019, derav
behov for rebudsjetteringen i 2020. Lånemidlene ble disponert i sin helhet, med unntak av
lån fra Husbanken, mens bruk av ubundet investeringsfond ble redusert i forhold til
budsjett. Ubundne investeringsfond er en samling av fire fond; Generelt ubundet
investeringsfond, Fond for boligfelt, Fond for industrifelt og Oppgraderingsfondet. Bruk
av ubundet investeringsfond samlet var i 2019 budsjettert til 145,7 mill. kroner, mens
regnskapsført bruk av ubundet investeringsfond kom på 38,7 mill. kroner. Udisponert bruk
av fondsmidler i 2019 på 107 mill. kroner fordeler seg som følger; 0,9 mill. kroner på
Oppgraderingsfondet, 1,1 mill. kroner på generelt ubundet investeringsfond og 105 mill.
kroner på fond for industrifelt.
Ved rebudsjettering 2020 legges det derfor opp til bruk av ubundet investeringsfond (fond
for erverv/opparbeidelse av industrifelt)til finansiering av generelle investeringer på 45,4
mill. kroner. Selvkostinvesteringene skal i henhold til økonomireglement investering
finansieres av lånemidler. Rådmannen anbefaler derfor at låneopptak 2020 økes
tilsvarende rebudsjetteringen på 58,512 mill. kroner knyttet til selvkostinvesteringene
(VAR).
Nytt låneopptak for 2020 blir da:
Til finansiering av generelle investeringer
228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer 324 905 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån
50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Prosjektrapport
Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken.
Prosjektrapporten gir status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant
informasjon.
Forklaring til rapportens kolonner:
Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt,
årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.
Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.
Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus
prosjektspesifikk inntekt.
Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.
Akkumulert regnskap t.o.m. 2019 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2019.
Akkumulert budsjett t.o.m. 2019 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2019.
Årsbudsjett 2019, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2019, oppdatert for vedtatte endringer
gjennom året.
Regnskap 2019 – Regnskap for 2019
Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 – Differansen mellom årsbudsjett 2019 og
regnskap 2019
Til rebudsjettering 2020 – ubrukte budsjettmidler fra 2020 som foreslås rebudsjetteres i 2020.
Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder aller ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den
økonomiske usikkerheten i avsatt budsjettramme.
Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

Forventet ferdigstillelse – henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på
kjent informasjon.

Rådmannen i Karmøy, 19.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Prosjektrapport

