SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 53/20
Behandling:
Saken ble behandlet som møtets siste sak, etter sak 36/20.
1. Dag Inge Aarhus (H) fremmer forslag i forbindelse med utjevning av sosiale ulikheter
for unge etablerere:
Karmøy Høyre og Karmøylisata ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unde etablerer
Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp boliglån, med
mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok mange foreldre ønsker
å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det kan skyldes økonomiske
forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn. Denne sosiale skjevheten ønsker
Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de krisetider vi opplever nå vil disse
skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer på
grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter så vil
dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen vil medføre
at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også være aktuelle
kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag betale like mye, og av
og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en nøktern bolig/leilighet. Dette
gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav. Her er det sikkert enkelt å finne
argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt visjonære i forhold til våre unge
innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme som manglende betalingsevne. Har en
eksempelvis studert i flere år så vil en har store muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m),
men kanskje ikke hatt mulighet for å spare opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere
unge til kommunen vår, la oss gi de enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed dette som
oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.
På vegne av Høyre og Karmøylista
Dag Inge Aarhus (H)
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

2. Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn og arbeidsvilkår på
norsk sokkel og på kysten:
NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning på
7,22 milliard i 2019.
1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier.
Fiskere og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy kommunestyre ønsker at
dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye konsepter og
fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks erfaring og kompetanse for å lykkes
med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det lite
tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper som har særdeles lave
hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske sjøfolk kan
konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden.
Det bør arbeides for at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha
norske lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til mannskap om bord.
Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer
og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske
farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim
næring.
Votering i chat om saken skal tas opp til realitetsbehandling:
Forslag om å realitetsbehandle saken fikk 24 stemmer mot 21stemmer (FRP 5, H 9, KL 6, V 1).
Over 1/3 av kommunestyrets medlemmer stemte mot å ta saken opp til realitetsbehandling, og
saken tas derfor ikke til realitetsbehandling i dagens møte, jf. kommuneloven § 11-3 (5).
Saken tas ikke opp til realitetsbehandling i dagens møte.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

3. Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens økonomi under
koronaituasjonen:
Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover budsjett og
mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt nødvendige tiltak i
forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy kommune. Kommunestyret

ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses grundig slik at kommunestyret snarest
mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

4. Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av fritidsboliger:
Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor Karmøy
kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som er inntatt i
kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for bygging av
fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for helårsbruk.
Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere som
lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.
Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre nabokommuner
mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister skatteinntekter, mens vi
fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de oppholder seg i vår
kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.
Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.
Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i saker
som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.
Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør det
vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en omgåelse av
reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og omsorgsforpliktelser.
Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at en har
helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal tas inn i
tilsynsstrategien når denne rulleres.
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

5. Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved opplagsplass:
Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen. Det vi i

Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i den situasjon at vi tilbyr
opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for oppankringsplass har
økt. Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg for landstrøm ved Fosen,
men pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass, begrunnet i kapasitetsproblemer fra
Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe landstrøm er i god driv, men akutt behov for
opplagsplasser, setter oss i en vanskelig stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.
Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med bærekraftsmålene,
og derfor i strid med våre egne mål.
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye
oppankringsplasser inntil landstrøm er etablert. Hvis alternativet er opplagsplasser uten
landstrøm andre steder, stiller saken seg annerledes, men Karmøy kommune oppfordrer
Haugaland Kraft på det sterkeste å prioritere Karmsund Havnevesen sin bestilling av landstrøm.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

6. Thorheim (KL) viste til oppslag i media vedrørende grensejustering mellom Karmøy og
Haugesund,
Thorheim viste til brev 24.04.20 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til
Fylkesmannen i Rogaland om at søknad om grensejustering ble avslått. Statsråden har tatt saken
opp på nytt, og ber Fylkesmannen sammen med Karmøy kommune om en utredning sammen
med innbyggere på fastlandssiden. Stilte spørsmål om politisk ledelse har tanker om videre
prosess.
Ordfører svarer:
Ordfører fikk på fredag ettermiddag (08.05.20) telefon fra en statssekretær fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Vedkommende informerte om at det var laget en
pressemelding der saken om grensejustering var aktuell i KMD.
Initiativtakere har akseptert brevet fra Departementet, og det er ingen reell endring for de som
bor på fastlands-Karmøy. Statssekretæren kunne ikke besvare ordføreres spørsmål.
Haugesund har sagt at de tar vedtaket til etterretning, og benytter ikke ankemulighet.
Det anses ikke demokratisk at kun 1/5 av innbyggerne i Karmøy kommune skal kunne uttale seg i
noe som gjelder hele kommunen, og som gjelder Haugalandet..
På ordførers spørsmål om dette er undersøkelse via tlf, post, folkemøter, stemme e.l., så vet ikke
Fylkesmannen hvordan de skal forholde seg til dette. Begge kommuner skal inviteres når ting er
mer avklart.

7. Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern gransking av
Haugalandspakken
Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin tredje
kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede begynnelse vært
preget av et stadig økende misforholde mellom planlagte- og faktisk utførte prosjekter.
Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at realiserte
vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det mange som har
grunn til å stille store spørsmål.
Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med store
summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke vil la seg
realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge vegvesenet blitt brukt ca.
50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før den endelige
reguleringsplanen er godkjent.
Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en videreføring
av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for Haugalandspakken ble det
påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være med på en slik fremtidig
bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket gjennom i de deltagende
kommunene i løpet av et års tid.
For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget «Haugalandspakke
1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny bompengepakke, er det av avgjørende
betydning å avdekke hvorfor man per dags dato sitter igjen med en differanse på mange
milliarder kroner mellom kostnadene for de planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
Forslag til vedtak:
«Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken, ordfører Nilsen og
varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et forslag, for nevnte
styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av Haugalandspakken.»
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

8. Orienteringer fra ordfører.
Grunnet tidsmangel, ble det ikke gjennomført orienteringer fra ordfører og rådmann. Det ble
avklart at orienteringer fra ordfører og rådmann skulle inntas skriftlig i protokollen.

Orienteringsnotat : Status søknad om statlig tilskudd

Orienteringsnotat : Hauglandspakken/omkjøringsvegen
Status "Omkjøringsvegen".
Vi venter fortsatt på endelig vedtak fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om
det blir stilt krav til tunnell/miljøkulver eller om hele vegtraseen skal «gå i dagen» som tidligere
vedtatt i departementet.

I sist møte i styringsgruppen for Haugalandspakken foreslo Karmøy at om det blir krav om
miljøkulvert eller tunnel så er vi åpne for å være med å finansiere dette. I innlegget vårt, og i
forslaget vårt, sto det ingenting om hvor mye penger kommunen skal gå inn med, ingen ting om
når finansieringen skal være på plass og ingenting om hvilke forutsetninger som skal ligge til
grunn for en eventuelt kommunal del-finansiering. Det kan f.eks være å stille et garantibeløp,
forskuttere et mindre beløp eller vedta direkte finansiering som en "spleis" med
Haugalandspakken. Dette kan finansieres ved bruk av midler som var garantibeløp i tidligere
samferdselsprosjekter og/eller bruke kommunens fondsmidler. Ulike løsninger for mulig delfinansiering ble avklart med kommunes adminstrasjon i februar, i forkant av forrige møte i
styringsgruppa for Haugalandspakken. Om forslaget vårt hadde blitt vedtatt i
styringsgruppemøtet måtte saken selvfølgelig blitt behandlet i kommunestyret for å kunne
«binde» kommunen økonomisk.
Det er blitt fremmet sak til kommunestyre som gjelder sammenslåing av fond og en videre
fullmakt for bruk av fondsmidler i større grad enn tidligere. Det er også inngått en avtale med
handelsstanden og noen næringsdrivere på vest-Karmøy om forskuttering av midler til
rundkjøring i Åkrakrossen. Den avtalen gjelder like lenge som gjennstående innkrevingstid i
Haugalandspakken, til sommeren 2023. Det er dermed flere muligheter for Karmøy kommune å
kunne innfri det forslaget som vi hadde i styringsgruppa.
I budsjett- og finansarbeidet i kommunen er det åpent for alle hvilke fond vi har og hvilke
garantistillelser Karmøy har og hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har.
Mandatet til varaordfører Alf Magne Grindhaug og meg er å innfri i størst mulig grad det som er
forventningen (vedtak) til kommunestyre, nemlig å jobbe for at vi får mest mulig penger til
samferdselsprosjekter i kommunen. I sakspapirene som var grunnlaget for styringsgruppemøtet
foreslo fylkeskommunen at Karmøy skulle tildeles kr. 60 mill. Det foreløpige vedtak som vi
fremforhandlet i siste styringsgruppemøte ble kr. 200 mill. Altså over tre gangen det
fylkeskommunen foreslo. Strategien vår i møtet var vellykket.
I neste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken vil saken om fordeling av gjennstående
midler komme opp til ny behandling. De folkevalgte har dermed fortsatt god anledning til å
komme med gode forslag til hvordan Karmøy kommune kan sikres mest mulig midler til
trafikksikkerhet, -fremkommelighet og kollektivtilbud.

Orienteringsnotat vedrørende Haugaland Brann og -redning og prosessen som pågår opp mot
kommunen som har meldt oppsigelse
Vedrørende Haugesund kommunes utmelding av Haugaland Brann og Redning IKS
1. Bakgrunn for saken
Haugaland Brann og Redning IKS (HBR) ble formelt stiftet med virkning fra 3. april 2017 og er et
interkommunalt selskap som på nåværende tidspunkt eies av Bokn kommune, Etne kommune,
Haugesund kommune, Karmøy kommune, Suldal kommune, Sveio kommune, Tysvær
kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune. Selskapets formål følger av
selskapsavtalen § 1-3, hvor det heter at:
«Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:
 Ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensning,
nødalarmtjenester 110
 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 Arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
 Søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
 Inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.»
Etter stiftelsen av HBR ble det brukt mye tid på å innhente analyser og vurderinger knyttet til
lokalisering av ny brannstasjon. I representantskapets vedtak i sak nr. 17/013 av 18. desember
2017 ble styret gitt mandat til å fremskaffe en beredskapsanalyse for hele ansvarsområdet til HBR.
Basert på de vurderinger og analyser som ble innhentet fastslås det i representantskapsmøte 23.
mars 2018 at beredskapsdokument med plassering av hovedbrannstasjon og kompenserende
tiltak skulle legges frem for representantskapet 1. juni 2018. I representantskapets behandling av
sak 18/007 fattes det vedtak om at hovedbrannstasjonens lokalisering skal være Raglamyr og at
det skal opprettes en bistasjon på Killingøy. I protokollen er Haugesund kommunes uenighet
dokumentert, og kommunen ba også om en utsettelse av saken.
Uenigheten rundt lokalisering av hovedbrannstasjon og eventuell opprettelse av bistasjon
kulminerer i at det fremmes forslag i Haugesund formannskap 6. juni 2018 om at Haugesund
kommune sier opp sin deltakelse i HBR. Bystyret i Haugesund satte i sin behandling av saken 13.
juni 2018 betingelser for at Haugesund likevel ikke sa opp sitt deltakerforhold i HBR, dersom:
• «Selskapsavtalen behandles på ny i alle deltakerkommunene i løpet av 2020, og vedtas
slik at styret står fritt til å legge stasjonsstrukturen ut fra faglige og økonomiske hensyn.
• Beslutninger om endringer i stasjonsstrukturen utsettes inntil ny selskapsavtale er vedtatt
og trådt i kraft.
• Det vurderes om selskapets administrasjon skal samlokaliseres i ny brannstasjon
lokalisert mellom Kopervik og Åkra».

Øvrige eierkommuner sluttet seg ikke til betingelsene til Haugesund kommune, og Haugesund
kommune sa opp sitt deltakerforhold den 26. juni 2018. 2. juli 2018 vedtok representantskapet i
HBR i sak nr. 18/014 å godta oppsigelse fra Haugesund kommune. Haugesund kommune foretok
ikke innbemanning og overføring av tinginnskuddet i selskapet pr 1.juli 2018, slik de andre
eierkommunene gjorde. Av protokollen fremgår det at representantskapet ba om avklaringer fra
Haugesund kommune på tre punkter:
1. Haugaland brann og redning IKS anser at selskapet ikke har ansvar for oppgaver etter
Brannvernloven §§ 9-18 for Haugesund kommune fra og med 1. juli 2018. Dette må
bekreftes av Haugesund kommune. 1 Hentet fra Haugesund bystyre i sak PS 18/54, 13.
juni 2018 27. april 2020
2. Haugaland brann og redning IKS ber om en tilbakemelding på hvordan Haugesund
kommune vil forholde seg til utmeldingsregelverket og overgangsfristene i
selskapsavtalen og i Lov om interkommunale selskaper.
3. Haugaland brann og redning IKS ber om å få en utdypning hva som ligger i betydningen
av at Haugesund kommune ønsker å forhandle om alternativer samarbeidsmodeller i
overgangsperioden.
Det ble ikke inngitt skriftlig svar på dette, men det følger av samme protokoll at Haugesund
kommune ved May Britt Vihovde ga følgende muntlig svar:
1. Det bekreftes at ansvaret for drift av Haugesund brannvesen tilligger Haugesund
kommune.
2. Haugesund kommune vil forholde seg til avtaler og regelverk som er gjeldende, herunder
1-2 års oppsigelsesfrist.
3. Haugesund kommune har en fullverdig brannberedskap, men vil følge opp de avtaler
som selskapet har inngått og som Haugesund kommune er en del av.

2. Dialog med Haugesund kommune
Etter Haugesund kommunes formelle uttreden har det vært en pågående dialog mellom
Haugesund kommune og HBR rundt forpliktelsene og betingelsene for kommunens uttreden av
HBR. HBR engasjerte Deloitte Advokatfirma AS fra og med september 2018 for å bistå selskapet i
prosessen.
Fra HBR sin side har det vært ønskelig med en avklaring på følgende punkter:
•
•
•

Hvorvidt oppsigelsestiden er ett eller to år;
Om Haugesund kommune har økonomiske forpliktelser overfor HBR på grunn av eller i
forbindelse med uttredenen av selskapet; og
Størrelsen på en utløsningssum.

Det har vært uenighet mellom Haugesund kommune og HBR om innholdet i disse forpliktelsene.
HBR har fremsatt krav om at Haugesund kommune skal dekke sin andel av relevante kostnader
frem til uttredelsestidspunktet, i tillegg til en andel av de kostnader HBR har hatt med å rigge
selskapet for en større dimensjon enn det som viste seg å være nødvendig. Videre har HBR
forholdt seg til selskapsavtalen som angir en to års oppsigelsestid, mens Haugesund kommune
har forholdt seg til ett års oppsigelsestid.
Det ble gjort gjentatte forsøk på å komme i en konstruktiv dialog med Haugesund kommune
rundt flere ulike forhold i forbindelse med uttredenen. Dette viste seg å være vanskelig å få til, til
tross for betydelig korrespondanse mellom partene.
Det ble imidlertid gjennomført to dialogmøter, 25. mars 2020 og 2. april 2020. Formålet med
møtene var å komme til en minnelig løsning som kunne føre til at saken mellom HBR og
Haugesund kommune kunne avsluttes. Det er ikke avtalt ytterligere dialogmøter da avstanden
mellom partene anses for stor.
3. Veien fremover
Det er av representantskapet i HBR vurdert at det ikke fremstår sannsynlig at man oppnår en for
HBR tilfredsstillende løsning med Haugesund kommune gjennom ytterligere dialogmøter.
Representantskapet fattet derfor følgende vedtak i representantskapsmøte den 23. april 2020:
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til representantskapsleder Gerd Helen Bø,
representantskapsmedlem Jarle Nilsen og styreleder Elling Hetland i
representantskapsmøte 5. februar 2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune
ikke fører frem eller har tilstrekkelig fremdrift innen 15. mai 2020, gis nevnte personer
mandat til å ta ut stevning for alminnelige domstoler eller anlegge sak for voldgiftsretten
sammen med øvrige eiere av Haugaland brann og redning iks.

9. Orientering fra rådmannen.
Budsjettmessige konsekvenser som følge av virusutbruddet
Utbruddet av koronaviruset Covid-19 har satt Norge og Karmøy i en ekstraordinær situasjon.
Det har vært nødvendig å sette inn tiltak raskt for å sikre liv og helse, og ut fra et
beredskapsperspektiv.
Det er brukt midler på denne krisen utover det som det er rom for i kommunestyrets budsjett.
Dette er gjort i medhold av delegert myndighet fra kommunestyret hvor «ordfører har fullmakt
til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved eventuell
krise/katastrofe. Ordfører kan videredelegere denne myndigheten til rådmannen».
Situasjonen er uoversiktlig og status endres stadig. Det er høyst usikker hvor lenge og hvor
omfattende tiltakene vil vare.
Dette vil ha økonomiske konsekvenser som er vanskelig å forutsi og det vil være behov for å
gjøre justeringer i budsjettet. Rådmannen vil i denne omgang redegjøre for situasjonen slik den
er i dag. Det tas sikte på å legge frem en sak om budsjettendringer i kommunstyrets møte i juni.
Vurderinger fra KS
KS anslår per 14. april at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 12-16 milliarder
kroner. Dette tilsvarer i størrelsesorden 95 – 130 mill. kroner for Karmøy. Men her vil det være
variasjon også mellom kommunene. Usikkerheten knyttet til beregningene er samtidig stor. Det
er gjort fra et scenario hvor tiltakene ble opprettholdt i to måneder, og at det deretter blir en
gradvis tilbakevending til det normale – og det er gjort vurderinger av konsekvenser dette vil ha
på skatteinngangen.Hovedpunktene i anslaget:
Økonomiske konsekvenser for kommuner
Anslag per 14. april
Reduserte skatteinntekter
6,5 – 7,0 mrd. kroner
Økt sosialhjelp
0,8 – 1,5 mrd. kroner
Økte utgifter helse og omsorg
2,9 – 3,5 mrd. kroner
Øvrige tjenester merutgifter
0,2 – 0,5 mrd. kroner
Inntektsbortfall
1,0 – 1,9 mrd. kroner
Avkastning finansplasseringer
2,0 – 3,0 mrd. kroner
Redusert utbytte
0,7 – 1,5 mrd. kroner
SUM Reduserte inntekter / økte utgifter
14,1 – 18,9 mrd. kroner
Redusert arbeidsgiveravgift (en termin)
-1,5 mrd. kroner
Netto renteutgifter besparelse
-0,8 – 1,2 mrd. kroner
SUM kommuner inkl. Besparelser
11,9 – 16,2 mrd. kroner
Statlige signaler så langt
Stortinget har understreket at kommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt,
inntektsbortfall (herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling SFO/Barnehage, som
derfor ikke er med i oversikten fra KS over) og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.

For kommunene er det per i dag bevilget 400 mill. kroner i ekstra skjønnstilskudd, 1000 mill.
kroner i ekstra rammetilskudd kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling barnehage og sfo,
og 3750 mill. kroner i økt rammetilskudd.
For Karmøy utgjør dette følgende beløper:
Skjønnsmidler fra fylkesmannen
1 469 686 kr
Rammetilskudd til å dekke bortfalt inntekter barnehage/sfo8 273 000 kr
Ekstra rammetilskudd
29 612 000 kr
SUM ekstra rammetilskudd (inkl. Skjønnsmidler)
39 354 686 kr
Med utgangspunkt i Stortingets klare forutsetninger legger rådmannen til grunn at kommunen i
hovedsak vil bli kompensert for de forhold KS tar opp. Samtidig er det lite sannsynlig at
kommunene vil bli kompensert for effekter som lavere avkastning i finansmarkedet.
Kartlegging av kommunale utgifter
Karmøy kommune har gjort anslag på direkte kostnader vi kan identifisere eller anslå knyttet til
koronautbruddet så langt. Anslaget ble oversendt Fylkesmannen 16. april . Anslaget er vist i
tabellen under. For å holde oversikt over kostnadene har kommunen opprettet en egen
prosjektkode i regnskapet for å identifisere de direkte kostnadene. Det er noen viktige forbehold
i disse tallene:
 Rapporteringen er gjort ut fra det som kan identifiseres på nåværende tidspunkt og basert
på dagens driftssituasjon. Det er derfor ikke usannsynlig at det er kostnader vi ikke har
klart å fange opp ennå.


Mye av tallene, for eksempel lønnskostnader, er ennå ikke kommet inn i regnskapet.
Disse er anslått ut fra timeregistreringer i turnussystemet GAT som er ganget opp med en
anslått gjennomsnittlig timekostnad, i tillegg til andre skjønnsmessige vurderinger.



Det er viktig å understreke at dagens driftssituasjon er en situasjon med en tross alt
begrenset smittespredning, for eksempel uten smitteutbrudd på lokale institusjoner.
Dette, og valg av nasjonal strategi, vil kunne påvirke tallene mye.



Ettersom barnehager og skoler har vært stengt har renholdspersonell blitt flyttet til helseog omsorgsfasiliteter. Dette har gitt begrensede merutgifter til renhold så langt. Fremover
vil kostnadene kunne bli vesentlig høyere.



Det er i utgangspunktet ikke tatt med kostnader til arbeidskraft som er omprioritert fra
andre formål. For eksempel der hvor normal aktivitet er stengt ned og personell er brukt
på koronarelatert arbeid.



For sosialhjelp er det kun tatt med utgifter som er direkte knyttet til koron, for eksempel
midlertidige oppholdsutgifter i forbindelse med karantere eller lignende. Det er ikke gjort

en vurdering av økte sosialhjelpsutgifter som vil komme som følge av permitteringer/økt
ledighet. Her vises det til anslagene som er gjort av KS (se oversikt over) på mellom 0,8 og
1,5 mrd. kroner. Dette vil kunne utgjøre mellom 6 og 12 mill. kroner i Karmøy.


Tilsvarende er det ikke gjort en vurdering av effekten av lokal skatteinngang, da vi ikke
har data for dette per i dag. Det vises til prognoser fra KS som anslår dette til mellom 6,5
og 7 mrd. kroner. Dette kan utgjøre opp mot 55 mill. kroner i Karmøy.

Tiltak/Merkostnader
(Fyll inn anslag i de kategoriene som er
aktuelle)

Påløpte merkostnader
drift pr. 31. mars

Anslåtte
merkostnader drift pr
mnd FRAMOVER

Løpende kostnader
Sosialhjelp *
Legetjenesten
Helse og omsorg, personell
Helse og omsorg utstyr
Helse og omsorg, lokaler, plasser annet
Renhold
Annen ekstra bemanning og overtid
Vannforsyning, avløp og renovasjon (VAR)
Annet

100 000
640 000
5 800 000
1 600 000
250 000
75 000
80 000
40 000
325 000

100 000
1 100 000
5 400 000
600 000
100 000
260 000
0
100 000
100 000

Sum Løpende kostnader

8 910 000

7 760 000

Inntektssvikt
Barnehage (12. mars - 13. april)
SFO (12. mars - 13. april)
Tapte inntekter kultur
Skatteinngang *
Annet/legg gjerne inn nye linjer hvis behov
Sum Inntektssvikt
Spart arbeidsgiveravgift (OBS: kun 1
termin)
Sum Besparelser

Engangskostnader
Inventar og utstyr
Ombygging mv

6 500 000
1 660 000
235 000
130 000

235 000

8 525 000

235 000

0
Påløpte
engangskostnader
pr. 31. mars

-12 300 000
-12 300 000
Forventede
engangskostnader
FRAMOVER

1 780 000

Sum Engangskostnader
1 780 000
Tall ikke inklusive konsekvens av rammetilskudd og sosialhjelp.

250 000
250 000

Ut fra oversikten var det per 16. april kartlagt og/eller anslåt utgifter på totalt 27,5 mill. kroner i
perioden til og med ut april måned, mens det forventes en innsparing på 12,3 mill. kroner knyttet
til lavere arbeidsgiveravgift. Dette er driftsutgifter og driftsinntekter inkluderer ikke verditap i
markedsporteføljen (se under) eller effekt på skatteinngangen.
Avkastning i markedsporteføljen
Per mars hadde kommunen en verdiendring på -29,2 mill. kroner i markedsporteføljen, mens
forventet avkastning var +5,4 mill. kroner. Avkastning mer mars var dermed 34,6 mill. kroner
svakere enn budsjettert. En måte regne med at dette vil svinge mye fremover også. 20 mill.
kroner av dette vil kunne dekkes av bufferfondet kommunestyret tidligere har bevilget for å
skjerme driften fra kortsiktige svingninger i finansmarkedene.
Utsatt overføring av kemnerkontoret til staten
Det er også besluttet å utsette den tidligere vedtatte overføringen av skatteoppkreverfunksjonen
til staten fra 1. juli til 1. november.
Mulig tiltakspakke for næringslivet
Stortinget har bedt regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig
modell for hvordan en tiltakspakke for aktivitetsfremmende tiltak kan fordeles. Karmøy
kommune har en rekke tiltak som kan igangsettes, og har spilt disse inn til KS. Dette gjelder også
prosjekter knyttet til Karmsund Havn IKS og Karmøy kirkelig fellesråd. Kommunen er dermed
godt forberedt når detaljene om en slik pakke foreligger.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 – Dag Inge Aarhus (H) fremmet forslag i forbindelse med utjevning av
sosiale ulikheter for unge etablerere.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 2 - Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn og
arbeidsvilkår på norsk sokkel og på kysten.

Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 3 – Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens økonomi
under koronaituasjonen.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 4 - Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av
fritidsboliger:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 5 - Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved
opplagsplass.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforlslag 6 - Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern gransking av
Haugalandspakken.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

