Rapport 1. tertialrapport - drift
Sentrale poster
Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr Rev. bud. Prognose Avvik i
hiå. 2020 hiå. 2020
hiå.
2020
kr
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-334 398
-436 862
-66 450
-14 399

-340 536
-468 060
-68 508
0

6 138 -1 145 200 -1 144 900
31 199 -1 206 800 -1 201 900
2 058
-132 900
-136 900
-14 399
-43 371
-44 371

-300
-4 900
4 000
1 000

Sum Frie disponible inntekter

-852 109

-877 104

24 995 -2 528 271 -2 528 071

-200

Vekst i frie inntekter
Omtalen her gjelder for de frie inntektene samlet. Disse består av skatteinngang til
kommunen samt rammetilskudd. Delvis utjevning av skatteinntekter mellom kommunene
kommer i form av rammetilskudd.
Det er mye usikkert om anslaget for frie inntekter 2020. Særlig er det usikkerhet knyttet til
skatteutviklingen nasjonalt, hvor det er til dels store sprik mellom ulike nasjonale prognoser.
Anslaget i denne saken er basert på regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett. Det er i
tillegg lagt til grunn at de økonomiske konsekvensene for Korona-saken samlet sett vil gå i
null. Det vises til egen sak om dette.
Når det tas hensyn til forslagene i sak om koronakonsekvenser, anslås det er at de frie
inntektene kan bli 5,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at
Karmøys andel av innbyggertallet i Norge per 1.1. er noe lavere enn i
budsjettforutsetningene, noe som påvirker beregningene for anslått fordeling av
skatteinntekter mellom kommunene. Det er benyttes KS sin prognosemodell i anslagene.
Lokal skatteinngang:
Tabellen under viser lokal skatteinngang så langt i år i prosent av landsgjennomsnittet per
innbygger. Etter flere års nedgang har utviklingen lokalt vært mer positivt, og de to siste
årene har skatteinngangen vokst mer enn landsgjennomsnittet per innbygger. Det kan være
vanskelig å se noen trend i de tidlige månedene, men per april var skatteinntektene per
innbygger i Karmøy 85,8 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er en økning på 1,5

prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Dette vil i så fall være tredje år på rad at
skatteinngangen lokalt har en slik positivt utvikling, men fortsatt et stykke igjen for å komme
tilbake til nivået før nedgangstiden som rammet særlig olje- og gassnæringene, og dermed
Sør-Vestlandet i 2014/2015.

Skatteinngang
per januar
per februar
per mars
per april
per mai
per juni
per juli
per august
per september
per oktober
per november
per desember

2020: 2019: 2018: 2017: 2016: 2015: 2014:
90,8 % 90,4 % 92,1 % 89,7 % 92,6 % 92,1 % 93,4 %
87,1 % 86,2 % 87,9 % 86,3 % 88,1 % 88,7 % 89,7 %
87,5 % 86,2 % 87,0 % 85,3 % 87,4 % 88,7 % 90,0 %
85,8 % 84,3 % 86,0 % 83,8 % 85,7 % 86,9 % 88,5 %
84,0 % 84,5 % 83,4 % 84,9 % 87,0 % 88,8 %
83,8 % 84,2 % 83,1 % 84,4 % 86,5 % 88,5 %
85,4 % 85,6 % 84,6 % 86,0 % 88,3 % 89,9 %
85,2 % 85,1 % 84,1 % 85,6 % 87,9 % 89,7 %
85,4 % 84,9 % 84,2 % 85,9 % 87,9 % 89,6 %
85,3 % 84,6 % 84,1 % 85,8 % 87,9 % 90,1 %
85,7 % 84,4 % 83,6 % 85,4 % 88,6 % 90,6 %
85,4 % 84,0 % 83,3 % 85,1 % 88,5 % 90,4 %

For nærmere informasjon om hvordan de frie inntektene fungerer, se "grønt hefte" (om
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2020). Se for eksempel omtale av
skatteutjevningen mellom kommunene på side 20 og 21.
Eiendomsskatt
Inntektene fra eiendomsskatt er etter 2. terminer i år om lag 2 mill. kroner bedre enn
budsjettert, og det anslås at dette på årsbasis vil gi et positivt avvik på 4 mill. kroner.
Merinntektene er knyttet til taksering av næringsbygg og næringstomter.
Anslåtte inntekter fra eiendomsskatt i 2020
o

30,5 mill. kroner i eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendom

o

106,4 mill. kroner i eiendomsskatt fra næringseiendom, og fra den tidligere verk- og
brukordningen som nå trappes ned.

Andre generelle statstilskudd
Andre generelle statstilskudd gjelder:
- Rente- og avdragskompensasjon
- Integreringstilskudd
- Havbruksfond

Rente- og avdragskompensasjon
Prognosen er at det vil være noe høyere inntekter, dette som følge av at den såkalte
basisrenten nå ligger noe høyere enn anslaget i budsjettet. Dersom dette holder seg, vil det
utgjøre et positivt avvik på rundt 0,8 mill. kroner. Dette er ordninger som (med unntak av
ordningen for kirkebygg) er avsluttede ordninger, men hvor kommunen for kompensasjon et
stykke frem i tid for de prosjektene som i sin tid ble godkjent under ordningen. Rentene her
følger av basisrenten i Husbanken. Den følger en litt annen utvikling enn NIBOR-renten. Det
vil hentes inn ny prognose fra Husbanken til neste rapportering

Ordning
Kompensasjonstilskudd (rente- og
avdragstilskudd) til omsorgsboliger og
sykehjem
Rentekompensasjon for skole- og
svømmeanlegg
Rentekompensasjon til kirkebygg.

Budsjett
4,5 mill kroner

Prognose
4,6 mill. kroner

1,7 mill. kroner

1,8 mill. kroner

0,3 mill. kroner
6,5 mill. kroner

0,3 mill. kroner
6,7 mill. kroner

Integreringstilskudd
Det er så langt bare meldt inn 3 flyktninger som skal bosettes i Karmøy i 2020, noe som
skyldes koronarelaterte forsinkelser. Det er budsjettert med 25 (men gjort vedtak om 30)
bosettinger i 2020. Det ventes at det kan bli vanskelig å få bosatt så mange i løpet året. I
prognosen her er det tatt utgangspunkt i at det vil bli bosatt 20 flyktninger, men dette er
usikkert.
Men med dette som utgangspunkt forventes det et negativt avvik på 1,5 mill. kroner. Færre
bosettinger utgjør et negativt avvik på rundt 2 mill. kroner, mens noe høyere satser enn
anslått utgjør ca. 0,5 mill. kroner i positivt avvik.
Havbruksfond
Det er ventet ca. 2,3 mill. kroner i utbetaling fra Havbruksfondet i 2020. Disse inntektene er
uforutsigbare og varierer mye fra år til år, og det er ikke budsjettert med inntekter fra fondet
i 2020. Hvor stor utbetalingen vil bli vil også avhenge av behandling av regjeringens forslag
til omlegging av havbruksfondet. Anslaget her legger regjeringens forslag til grunn. Dersom
dette ikke vedtas, anslås inntekter til 8,2 mill. kroner for Karmøy. Rådmannen vil komme
tilbake til forslag om disponering av midlene. I tidligere år, når handlingsrommet har vært
positivt, har Karmøy kommune satt av disse pengene til næringsformål.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr Rev. bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2020 hiå. 2020
hiå.
2020
Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum Finansinntekter/-utgifter

-4 532
-6 185
17 507
0
0

-2 916
29 220
17 221
0
575

-1 615
-35 405
286
0
-575

-89 700
-21 700
52 520
0
89 690

-97 300
-200
47 420
0
89 690

7 600
-21 500
5 100
0
0

6 791

44 100

-37 310

30 810

39 610

-8 800

Prognosen for 2020 er et negativt avvik på -8,8 mill. kroner slik det ligger an per april. Det
har vært et år med store bevegelser i finansmarkedene så langt, knyttet til koronautbruddet.
For Karmøy har dette påvirket særlig rentenivået og avkastningen på kommunens portefølje
som er plassert i finansmarkedet. Samtidig hadde Haugaland Kraft nok et sterkt resultat i
2019, noe som gir positive utslag på utbytteinntektene til kommunen i 2020.
Renteinntekter (prognosen: -3,3 mill. kroner)
Inntektene styres u hovedsak av en rente som er fastsatt ut fra nibor, og størrelsen på
kommunens likviditet og utlånsportefølje (startlån). Det er i 2020 budsjettert med en 3-mnd
nibor rente på 1,6 prosent. Rentene falt kraftig i mars, og ligger nå på rundt 0,3 prosent. Det
er lagt til grunn en gjennomsnittlig 3-mnd nibor rente på 0,67 prosent i prognosene.
Basert på dette anslås det at kommunen vil få 3,3 mill. kroner mindre i renteinntekter enn
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dette lavere rentenivået, men også noe lavere likviditet
enn lagt til grunn i den opprinnelige budsjettprognosen. Denne volumeffekten utgjør ca. -0,7
mill. kroner, mens renteeffekten er om lag -2,7 mill. kroner.
Avkastning i markedsporteføljen (Prognose: -21,5 mill. kroner)
Per april hadde kommunen en negativ verdiutvikling på markedsporteføljen på -12,9 mill.
kroner, mot en budsjettert positiv avkastning på 7,2 mill. kroner. Dette medfører et reelt
budsjettavvik per april på 20,1 mill. kroner (avvik fra periodisert budsjett er -18,9 mill.
kroner. Forskjellen her skyldes litt avvikende periodiseringsnøkkel i budsjettet. Dette vil bli
korrigert).
Størrelsen på markedsporteføljen styres ut fra hensyn til kommunens likviditetsstyring. Det
ble tatt ut rundt 50 mill. kroner fra porteføljen senhøstes 2019. Selv med god avkastning ut
året, så innebærer dette at størrelsen på fondet ved inngangen til året er om lag 38 mill.
kroner lavere enn lagt til grunn i budsjettprognosen. Dette trekker prognosen ned med
knappe 1,5 mill. kroner

Prognosen for markedsporteføljen tar utgangspunkt i avkastning så langt i år + forventet
normalavkastning resten av året. Prognosen for året er -21,5 mill. kroner. Kommunen har
avsatt et eget bufferfond på 20 mill. kroner for å unngå at svingninger i markedsporteføljen
får betydning for løpende drift. Slik det ser ut per i dag vil det være behov for å bruke midler
fra dette fondet.
Prognosen er basert på faktisk avkastning så langt i år, og forventet avkastning ut året.
Avkastningen vil normalt variere en del fra måned til måned, og prognosen vil derfor også
normalt endre seg en del fra måned til måned. Kommunen må derfor være beredt på at dette
svinger.
Føringene på markedsporteføljen gjør at dette beløpet i skjema 1A ligger fordelt på linjene
renteinntekter, gevinst finansielle instrumenter, renteutgifter og tap finansielle instrumenter.
Dette varierer en del, og i budsjettoppfølgingen er samlet netto forventet avvik lagt på linjen
for gevinst finansielle instrumenter.
Det vises til finansreglement og egne rapporter for finansoppfølging for ytterligere detaljer.
Inntekter fra Haugaland Kraft (prognose: +10,9 mill. kroner)
Høyere utbytteinntekter enn forventet bidrar til en positiv prognose på 10,9 mill. kroner i
2020.
Rentekostnader (prognose: +5,1 mill. kroner)
Kommunens rentekostnader vil avhenge av flere faktorer. Herunder den generelle
renteutviklingen, vilkår ved refinansiering av eksisterende lån samt tidspunkt og endringer i
årets låneopptak.
Det vurderes per i dag at rentekostnadene vil bli 5,1 mill. kroner lavere. Dette skyldes i
hovedsak lavere rente. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 2,22 prosent i 2022,
mens prognosen nå er på 2,02 prosent. Per april var gjennomsnittlig rente i låneportefølje på
2,27 prosent, men denne ventes å falle noe utover året. Karmøy hadde ved inngangen til året
en gjeld på 2,16 mrd. kroner, som i budsjettet var ventet å øke til 2,59 mrd. kroner.
Rentene falt kraftig våren 2020. På grunn av høy andel fastrente i porteføljen (83 prosent per
april) får det lavere rentenivået i markedet bare i mindre grad utslag på kommunens
gjennomsnittlige lånerente.
Av det positive avviket skyldes ca. 4,5 mill. kroner den lavere gjennomsnittsrenten i
porteføljen, mens 0,5 mill. kroner skyldes at det per i dag anslås et noe lavere lånebehov enn
antatt i budsjettet.

Per november har porteføljen en snittrente på 2,27 prosent (ekskl. omkostninger)
17 prosent av porteføljen har flytende rente.
5 prosent av porteføljen forfaller de neste 12 månedene.
Avdragskostnader (prognosen er lik budsjett)
Det forventes ikke vesentlige avvik fra budsjetterte avdrag.

Budsjettavvik tjenesteproduksjon per etat
Beløp i 1000

Avdelinger

Budsjett Regnskap Avvik hiå. Rev. bud. Prognose
hiå
hiå.
2020 inkl tiltak

Avvik etter Avvik etter tiltak i
tiltak
% av utgift

Rådmannens stab
Oppvekst og kultur
Teknisk etat (VAR)
Teknisk Etat
Helse og omsorg
Sentrale poster

55 418
364 186
-55 611
108 819
365 583
85 718

62 799
347 287
-55 025
82 370
389 650
97 319

-7 381
16 899
-586
26 448
-24 068
-11 601

153 561
922 501
-60 299
209 995
1 020 418
208 654

152 661
927 401
-45 598
210 095
1 043 118
190 554

900
-4 900
-14 700
-100
-22 700
18 100

0,5 %
-0,5 %
-11,3 %
-0,0 %
-1,8 %
8,7 %

Sum

924 113

924 401

-288

2 454 830

2 478 211

-23 400

-0,7 %

Kommunens tjenesteområder
Administrasjon
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

30 441

27 628

2 812

92 425

92 225

200

2-Oppvekst og kultur

3 486

3 203

284

11 107

10 707

400

4-Teknisk Etat

8 665

4 527

4 139

41 488

41 488

0

5-Helse og omsorg

5 391

6 476

-1 085

14 886

14 886

0

9-Sentrale poster

7 108

6 210

898

17 959

17 959

0

55 091

48 044

7 048 177 865

177 265

600

Sum

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab
Positivt avvik per april skyldes mindre innkjøp av varer og tjenester i begynnelsen av året.
Motsatt er det betalt årslisenser og tilskudd for hele året. Disse postene vil ikke skape
merforbruk på årsbasis.
Prognosen for året antas å gi et mindreforbruk på ca. 0,2 mill. kroner.
Oppvekst og kultur
Positivt avvik i hovedsak knyttet dels til vakans/ tidligere vakanser gjeldende lønnsmidler.
Ingen særlige forhold som krever ytterligere kommentar.
Teknisk Etat
Per april har tjenesteområdet administrasjon et positivt avvik på 4,1 mill. kroner. Dette
skyldes i hovedsak forsinket faktura fra forsikringsselskapet. Prognose for tjenesteområdet
administrasjon som budsjettert.

Strømutvikling 2020:
Strømkostnadene er per april på budsjett. På bakgrunn av kommunens avtale med
strømleverandør forventer man foreløpig å balansere med budsjett.
Helse og omsorg
Kjøp av utstyr i forbindelse med Covid-19 pr dags dato 3,9 mill. kroner. Dette dekkes opp av
midler til koronatiltak, og det forventes derfor ikke vesentlige avvik.

Barnehage
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 981

1 981

0

-1 090 347 679

355 079

-7 400

1 102

930

172

161 857

162 947

1 407

1 175

233

6 461

6 461

0

0

0

0

0

0

0

7 203

6 346

857

17 563

17 563

0

171 569

171 398

171 373 684

381 084

-7 400

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Forventningen i barnehagesektoren er på dette tidspunktet at høyere aktivitet vil gjøre at
tilskudd til private barnehager og kostnader til styrket tilbud til førskolebarn vil bidra til at
forutsetningene for årets budsjett ikke vil holde. Prognosen gir et totalt merforbruk på 7,4
mill. kroner ved årsslutt.
Kommunale barnehageaktiviteter:
Lønn: Overforbruk på ca. 1,1 mill. kr hittil i år. Variabel lønn utgjør 0,7 mill. kr av
overforbruket. Totalt for året kunne en forvente et merforbruk på 3,3 mill. kr dersom driften
forløp likt fremover. Barnehageopptaket for neste barnehageår (fra og med 15. august) viser
imidlertid nedgang i barnetallet i de kommunale barnehagene. Bemanningen i barnehagene
reduseres i takt med reduksjon i barnetallet og tilsvarer omtrent 6 færre årsverk og 1,1 mill.
kr. mindre i lønn for høsten. Dermed forventes på nåværende tidspunkt et merforbruk av
lønn på 2,2 mill. kroner ved utgangen av året.
Avvikstiltak: Redusere bruk av vikar for korttidsfravær og i arbeidsgiverperioden knyttet til
langtidsfravær. Ønsket effekt er innsparing a 1 mill. kr av forventet merforbruk, slik at
merforbruket ender på 1,2 mill.kr totalt sett.

Brukerbetalinger: Ved årsslutt er det forventet en merinntekt i forhold til budsjett på ca.
0,5 mill. kr.
Forventningen på nåværende tidspunkt er at kommunale barnehageaktiviteter totalt sett vil
ha et merforbruk a 0,7 mill. kr ved utgangen av året.
Ikke kommunal barnehagedrift
Mindreforbruk hittil i år er på ca. 0,9 mill. kr. Barnehageopptaket viser at det ligger an til at
barnetallet i de private barnehagene vil være høyere enn forventet fra og med nytt
barnehageår i august, selv om barnetallet er synkende. Vi antar derfor på dette tidspunktet at
tilskudd til private barnehager kommer til å ligge ca. 2,3 mill. kr over budsjett ved årsslutt.
Styrket tilbud førskolebarn
Merforbruk hittil i år er ca. 3,2 mill. kr. Reelt merforbruk hittil i år er 2,6 mill.kr på grunn av
feilpostering som skulle vært belastet området "Ikke kommunale
barnehageaktivitet". Området for spesialpedagogisk hjelp skal omorganiseres,
forhåpentligvis med full virkning fra høsten- 20. På nåværende tidspunkt setter vi kursen på
å klare å rette opp det underskuddet som kommer til å øke ut over våren. Men her har vi en
høy risiko når det kommer til budsjettbalanse. I april har vi vedtak som krever ca. 10 årsverk
ut over budsjett, noe som er vanskelig å snu på kort tid. Forventet merforbruk ved årsslutt er
på nåværende tidspunkt 4,8 mill.kr.
Andre barnehageaktiviteter:
Det forventes et positivt avvik på 0,4 mill. kroner knyttet til andre områder innenfor
tjenesteområde barnehage.
Teknisk Etat
Ved utgangen av april er det et positivt avvik på grunn av at utgiftene fordeles mot tjeneste
nærmiljø. Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets
slutt.

Skole
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

4 419

4 019

400

12 647 498 794

496 194

2 600

2 848

3 016

179 990

167 343

4-Teknisk Etat

18 547

15 836

2 711

79 171

78 471

700

9-Sentrale poster

28 541

22 765

5 776

69 574

69 574

0

229 927

208 960

20 967 651 958

648 258

3 700

2-Oppvekst og kultur

Sum

-167

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab
Prognosen for året antas å være 0,4 mill. kroner lavere enn budsjett. Skyldes i hovedsak
forsikringsområdet.
Oppvekst og kultur
Positivt avvik per april på 12,6 mill. kroner. Mye av dette skyldes periodisering, herunder:



2 mill. kroner i positivt avvik i Karmøy Voksenopplæring.
2 mill. kroner i positivt avvik knyttet til fakturering av SFO.

Prognosen for året samlet sett er et positivt avvik på 2,6 mill. kroner.
Skoleskyss
Når det gjelder skoleskyss er forbruket lavere enn i fjor, noe som kan ha sammenheng med
korona-situasjonen. Usikkert hvordan korona-situasjon fremover påvirker skysskostnader,
men i utgangspunktet kan redusert ekstern aktivitet/ mobilitet i sektoren påvirke behov for
skyss også fremover. Dersom kapasitet på skyss må økes som følge av smittevernhensyn kan
det imidlertid trekke i retning av økte kostnader. I utgangspunktet antas det at kostnader til
skyss i 2020 gir mindreforbruk i størrelsesorden 2,0 millioner kroner
Skolelokaler
Skolelokaler har pr. april et positivt avvik på ca. 0,6 millioner kroner. Under normale (ikke-

korona) omstendigheter, og noe mindre leiebehov fra og med høsten 2020, kunne det
forventes et mindreforbruk i størrelsesorden ca. 0,9 mill. kroner.
Andre forhold
Det er en negativ prognose knyttet til barneskole på -0,3 mill. kroner.
Ellers generelt: Netto positivt avvik som skyldes dels periodiseringsmessige forhold av
refusjoner i tillegg til generelt forsiktig bruk på kostnadssiden innen drift. Erfaringsmessig
jevner dette seg ut på årsbasis.
Teknisk Etat
Mindreforbruk per april, men dette skyldes tidspunkt for interne kostnadsfordeling av
idrettshaller mellom tjenesteområde skole og idrett. Dette vil bli utført på et senere
tidspunkt.
Det er gjort tiltak med redusert bruk av vikarer og redusert bemanning. Dette medfører et
positivt avvik i prognosen, som må ses i sammenheng med teknisk etats øvrige områder. Det
er usikkerhet knyttet til pågående Covid-19 pandemi, og totaleffekten av denne.

Kultur
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. Regnskap

Avvik

bud. hiå. hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

2020
1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

376

491

-116

958

958

0

14 837

13 123

1 714

39 124

39 124

0

1 748

1 358

390

6 690

6 590

100

52

-32

83

183

183

0

2 531

2 034

497

6 168

6 168

0

19 542

16 974

2 568

53 123

53 023

100

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Tjenesteområdet består av mange funksjoner og ansvarsområder. Viser samlet et positivt
avvik ca. 1,7 mill. som hovedsakelig skyldes at man venter på nødvendige avklaringer for
utbetalinger av museumstilskuddet, i tillegg til periodisering av brukerbetalinger ved
Karmøy kulturskole.
En del mindre avvik som følge av at tilbud har vært stengt pga. koronapandemien. Redusert
aktivitet kan gi både lavere billettinntekter og andre brukerbetalinger og lavere utgifter
andre steder. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.
Vikingfestivalen
Tilskuddet er i sin helhet utbetalt. Opplev Avaldsnes beholder tilskuddet selv om festivalen
ble avlyst pga. koronapandemien
Teknisk Etat
Per april har teknisk et positivt avvik på ca. 0,4 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak
redusert bemanning på tjenesteområdet i starten av året.. Dette forventes å gi et positivt
avvik på 0,1 mill. kroner i 2020.

Idrett
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

77

66

11

151

151

0

2-Oppvekst og kultur

5 212

4 035

1 178

11 413

11 413

0

4-Teknisk Etat

2 113

3 387

-1 274

7 539

7 539

0

776

632

143

1 891

1 891

0

8 178

8 121

58

20 994

20 994

0

9-Sentrale poster
Sum

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Et positivt avvik på 1,17 mill. kroner per april, men dette skyldes blant annet at man venter
på nødvendige avklaringer og dokumentasjon for utbetaling av tilskudd. Utover Koronaeffekter ventes det ikke vesentlige avvik.
Karmøyhallen
Det negative avviket skyldes at det har vært stengt pga. koronapandemien. Dato for oppstart
av offentlig bading er ikke satt da den er stengt fra nasjonalt hold. Avviket er foreløpig
anslått til 0,3 mill. kroner. Det vises til sak om koronaeffekter.
Teknisk Etat
Det er per april måned et negativt avvik på tjenesteområde på 1.3 Mill. kroner, som skyldes
at det ikke har blitt foretatt overføringer av kostnader mellom tjenesteområde skole og idrett,
se også omtale under skole. Prognose for tjenesteområdet er i henhold til budsjett.

Livssyn
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

8 576

2-Oppvekst og kultur

18 829 -10 253

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25 884

25 884

0

1

0

1

2 286

2 786

-500

4-Teknisk Etat

61

69

-8

185

185

0

9-Sentrale poster

26

12

14

64

64

0

18 910 -10 246

28 419

28 919

-500

Sum

8 664

Kommentar til status økonomi

Tilskudd til Den norske kirke er i samsvar med budsjett, men regnskapet er belastet for 3 av
4 terminer. Det gir derfor et betydelig negativt avvik per april, men er i samsvar med
årsbudsjettet, og det forventes ikke vesentlig avvik knyttet til dette.
Tilskudd til andre livssynssamfunn betales i sin helhet i desember. Her forventes det et
negativt avvik på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes at det ved utbetalingen sent i fjor høst ble
lagt om til en annen beregningsmetode.

Helse

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 905

2 725

-820

5 182

5 182

0

32

18

14

106

106

0

-37

187

-225

405

405

0

30 766

32 418

-1 652

94 228

93 328

900

5 096

4 126

970

12 420

12 420

0

37 760

39 474

-1 714 112 341

111 441

900

Kommentar til status økonomi

Prognosen for tjenesteområde helse er på +0,9 mill. kroner ved årets slutt. Det er da forutsatt
at ekstrakostnader knyttet til korona blir kompensert, ref. egen sak om dette. Slike
koronaeffekter har gitt ekstra kostnader innen legevakt og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, noe som også forklarer de negative avvikene innen stab (avdeling for
folkehelse) og innen helse- og omsorg per april.
Kolonisituasjonen har også medført redusert tjenestetilbud.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Merutgiftene knyttet til koronarelatert arbeid. I tillegg er det fortsatt stillinger tilsatt på
tilskuddsmidler for styrking av helsestasjonen som er vil fases inn i faste stillinger i løpet av
året ved naturlig avgang. Det er iverksatt sparetiltak i form av begrensninger på
kurs. Prognosen er usikker og avhengig av hvordan smittesituasjonen og dermed
Koronarelaterte tiltak vil bestå.
Koronasituasjonen har medført et redusert tjenestetilbud. Det er prioritert tjenester til
familier med nyfødte barn, vaksinering og oppfølging av utsatte barn og unge med deres
familier. Det har vært tilgjengelighet på telefon til tjenesten.
Det er etablert team for informasjon (Koronatelefon) og et testteam (testing for Covid 19) i
samarbeid med legevakten. I tillegg et det opprettet gruppe for smitteoppsporing og
smitteoppfølging for Covid 19. Teamene er hovedsakelig bemannet med helsesykepleiere

supplert med personell fra andre tjenester og personer som har meldt seg til tjeneste på
Karmøy kommunes nettside. Teamene har hatt stor aktivitet dag, kveld og helg ut fra
behov.
Koronateamene vil gi betydelig merutgifter både når det gjelder utstyr (leie av telt, testutstyr,
telefon og IT utgifter og personalressurser). Se egen sak.
Annet forebyggende helsearbeid - Friskliv og mestring og Rask psykisk helsehjelp (RPH)
Positiv prognose på 0,7 mill. kroner innen annet forebyggende helsearbeid. Dette er friskliv
og mestring (Fysio- og ergoterapitjenesten) og RPH (rus og psykisk helse) pga. vakante
stillinger. Stillinger er i koronaperioden benyttet i Koronateam, Fysio- og ergo, ROP nord og
sør.
Kurs og individuell oppfølging både innen Friskliv, mestring og RPH har vært stanset på
grunn av koronapandemi.
RPH er det området i ROP som har hatt størst økning de siste åra. Etterspørselen vil trolig
gradvis gjenoppstå etter hvert som samfunnet normaliseres. Fram til i dag har ROP tilbud
om individuell oppfølging på telefon og har så vidt åpnet for individuell oppfølging.
Dersom smittesituasjonen ikke forverrer seg, vil kursvirksomhet starte opp så snart som
mulig i tråd med smittevernanbefalinger.
Det er utfordringer knyttet til lokaler for RPH da disse kontor og møterom er lokalisert i
sykehjem der de ikke kan tas inn pasienter av smittevernhensyn.
Legetjeneste - Norsk pasientskadeerstatning
Prognose er mindreutgifter på 0,2 mill. kroner til Norsk pasientskadeerstatning, kommunens
andel.
Allmennlegetjenesten
Merutgifter på grunn av korona. Årsaken er mindre refusjon og egenandel for fastlønnede
fastleger og LIS 1 pga. Covid 19 og merutgifter pga. kompensasjon til fastleger for karantene
Covid 19 (egen avtale inngått mars 2020).
Ved Bygnes legesenter er det en ubesatt legehjemmel pga. rekrutteringssvikt. Det er tilsatt
vikar og LIS 1 vil bidra til at pasientene får legetjenester.
Det er mindreinntekter for refusjon og egenandel for fastlegene og LIS 1 – pga. Covid 19. I
tillegg er det en ubesatt legehjemmel som medfører reduserte inntekter i form av
basistilskudd og refusjoner. Fokus på taksting og økt kompetanse knyttet til dette bidrar til å
redusere inntektssvikten.

Det har vært litt utgifter i drift, dette knyttes til oppgradering av IT systemer og nytt
legekontor. Legesenteret har prøvd ut videokonsultasjoner som en god mulighet til å følge
opp pasientene,
Fastlegetjenesten (leger i privat praksis) har rapportert om utfordringer knyttet til økonomisk
drift av legekontorene i Koronakrisen. Årsaken er redusert antall pasienthenvendelser til
legekontorene som følge av smitteverntiltak, nedstenging av samfunnet og trolig redsel for
smitte hos pasientene. Konsekvensen kan være manglende oppdagelse av alvorlig sykdom
og redusert oppfølging av kronisk lidelse.
Legevakttjenesten
Betydelige merutgifter knyttet til korona. Prognosen er usikker og avhengig av hvordan
smittesituasjonen og dermed Koronarelaterte tiltak vil bestå.
Karmøy legevakt har høye merutgifter knyttet til opprettelse av en egen luftveisenhet ved
legevakten. Sykepleierbemanningen er økt med egne tilsatte, ansatte fra andre tjenester og
personer som har meldt seg til tjeneste via kommunens nettside. Det er ekstra lege tilknyttet
luftveisenheten. Midlertidig avtale med legeforeningen om lønnskompensasjon i
Koronakrisen vil gi merutgifter.
Det er etablert team for informasjon (Koronatelefon) og et testteam (testing for Covid 19) i
samarbeid med helsestasjonene. I tillegg til økte personalutgifter vil koronateamene
gi merutgifter til utstyr (leie av telt, testutstyr, telefon og IT utgifter).
Avdelingen hatt også hatt merforbruk i forbindelse med sykefravær og overtid i forbindelse
med ubesatte stillinger i avdelingen, mens sykelønnsrefusjon vil gi økte inntekter.
Forventet inntekt for 2020 for brukerbetaling og refusjoner er lavere enn budsjettert, dette vil
sjekkes opp. Det har i 2020 vært en nedgang i pasienter knyttet til korona og ekonsultasjoner. Det vil likevel forventes en økning framover da avtalen med legeforeningen
medfører at alle refusjoner og egenandeler tilfaller kommunen. Dette vil imidlertid ikke
dekke økning av utgifter knyttet til legeavtalen.
For 2020 vil det i tillegg forventes økte utgifter knyttet til koronarelaterte tiltak ved
Haugesund legevakt også.
Fysio- og ergoterapi
Tjenesten vil gå i balanse i 2020.
Det har vært et redusert tjenestetilbud i Koronapandemien. Pasienter ved korttidsavdelinger
på sykehjem telefonkontakt med pasienter er prioritert. Det er i tillegg utviklet tjenestetilbud
via videokonsultasjon.

Det vil bli noen merinntekter på refusjon pga. foreldrepermisjoner og sykemelding og
redusert bruk/ mulighet for å skaffe vikarer.
Det vil bli mindreinntekt pga. redusert egenandelsinntekt på midlertidige lån av tekniske
hjelpemidler og fysioterapibehandling i hjemmet enn budsjettert. Inntekten blir ca.
halvparten av budsjettert. Det er foreløpig ikke tilsatt i 0,6 stilling som hjelpemiddeltekniker
før tjenesten har fått erfaring med nivå på egenandelsinntekt på korttidshjelpemidler og vil
dekke utgiften til stillingen.
Fastlønnstilskuddet vil bli noe større enn budsjettert.

Omsorg
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
Sum

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

5 045

4 254

791

9 754

9 354

400

367

312

55

1 352

1 352

0

9 548

7 868

1 680

35 624

35 224

400

265 381

9-Sentrale poster

Rev. Prognose

288 465 -23 083 710 721

739 621 -28 900

58 357

43 950

14 407 142 205

142 205

0

338 699

344 849

-6 150 899 656

927 756 -28 100

Kommentar til status økonomi

Omsorgstjenestene er sterkt berørt av koronaepidemien. Koronatiltak og endret drift gjør
utgiftene mer uoversiktlig, da det på kort sikt er utfordringer med å skille mellom
koronaeffekter og den underliggende trenden i analysene. Volumveksten i omsorgstjenesten
har vært relativt lav så langt i 2020, og kan bidra til at resultatet blir bedre enn denne
prognosen. Samtidig skjer denne veksten i «rykk og napp», og når mye har stått litt på vent
under koronaepidemien kan det også være at man får en opphopning av økte udekkede
behov når situasjonen stabiliserer seg. Dette medfører at situasjonen per i dag er mer
uoversiktlig enn ønskelig.
Totalt er det i dag en negativ prognose på 28,1 mill. kroner for omsorgstjenestene. Dette
forutsetter da at etterspørsel for året totalt sett blir som budsjettert. Foreløpig har volumet
ikke økt i den grad som det er tatt høyde for i budsjettet, så her ligger det en mulig oppside
som kan gjøre resultatet bedre enn prognosen.
Hovedbildet ellers er at enhetskostnadene er høyere enn det som var forutsetningene i
budsjettet, noe som da gjør at man har negative tall i områdene institusjoner, boliger med
heldøgnsbemanning og ordinære hjemmetjenester. En faktor her er at arbeidet med nye
turnuser ikke er ferdigstilt, da koronapandemien slå ut i vår. Dette oppveies i noen grad av
at inntektene fra refusjon ressurskrevende brukere også anslås høyere, noe som også var en
forklaring på hvorfor avviket i 2019-regnskapet ble bedre enn prognosene i fjor høst tilsa.

Inntekter ressurskrevende brukere
Positiv prognose på +15 mill. kroner.
I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2019 ble det klart at refusjon for
ressurskrevende tjenester ble høyere enn tidligere anslått. Dette har en positiv effekt også i
forhold til forutsetningene for 2020-budsjettet.
Institusjon, boliger mer heldøgns omsorg og ordinære hjemmetjenester
Negativ prognose på -34 mill. kroner.
Prognosen forutsetter at aktivitetsnivået blir som budsjettert totalt sett for 2020. Foreløpig
har volumveksten vært begrenset, og gitt at det holder seg kan prognosen ble inntil 22 mill.
kroner bedre enn denne prognosen viser.
Den negative prognosen viser at kostnadene per bruker/tjeneste er høyere enn lagt til grunn
for budsjettet. Kostnadsnivået i omsorgstjenestene har økt de siste årene, og budsjettene for
omsorg har lagt til grunn at kostnadsnivået skulle tas noe ned igjen i tjenestene, jf. vedtak i
kommunestyresak i mai 2019 og i budsjettet for 2020. Noen av disse tiltakene har blitt utsatt
på grunn av koronapandemien. Tall fra uke 1-16 viser imidlertid noen positive tendenser,
særlig innenfor bolig- og miljøarbeidertjenester. Timeforbruket der var 4,5 prosent lavere enn
i 2019, og er nå nede på 2018-nivå. Innenfor institusjon er tilsvarende tall 1,3 prosent lavere,
mens ordinære hjemmetjenester viser en liten økning.
Sykehjem
Sykehjemmene har et merforbruk. Det har i perioden med Covid-19 vært høyt
sykefravær/karantene. Sykehjemmene har hatt adgangskontroll/besøksstans, det vil si at
pårørende og frivillige ikke har hatt mulighet til å bidra inn i sykehjemmene. Besøk skal
gradvis åpnes igjen, med strengt smittevern. Dette vil kreve ressurser for å håndtere.
Det har blitt etablert flere og andre typer sykehjemsplasser fra mars måned. Kommunen ble
bedt om å ta ut alle som lå på overbelegg på sykehuset, og i tillegg skulle kommunen
etablere plasser for innbyggere med påvist Covid-19 smitte med behov for oppfølging i
sykehjem.
Det ble etablert en korona avdeling med 9 plasser for pasienter med påvist Covid-19(KAD
plasser). Det ble etablert egen avdeling for KAD plasser uten Covid-19 smitte.
Det ble etablert 4 plasser på Bokn (kjøp av plasser) og det ble etablert 7 plasser i Torfæusgt 21
(korttidsplasser) I tillegg ble det opprettet flere plasser i dobbeltrom på Norheim BBH.
Avlastning/barnebolig har i perioden medio mars til medio mai hatt redusert drift grunnet
Covid-19. Det vil fra og med medio mai bli en gradvis opptrapping av tilbudet.

pr 01.01.2020
Åkra BBH
Fredheim
Vea
Kopervik BBH
Storesund BBH
Norheim BBH*
Bokn
Torfæusgt
Avlastning/barnebolig

pr.30.04.2020

31
16
107
42
41
36

31
16
107
42
41
28
4
7

20

20

293

296

* Ekskl. Kommunale akutt døgnplasser. Per 1.1. var det 5 slike plasser, men dette har vært utvidet som følge av
koronapandemien slik at det per 30.4. var 17 slike plasser.

Boliger med heldøgnsbemanning
Ut fra dagens situasjon ser det ut som prognosen for 2020 er et merforbruk. Det er imidlertid
en stor usikkerhet om økningen frem til nå skyldes ekstra tiltak i forhold til Covid-19. Det
forventes et bedre grunnlag for analyse til neste rapportering.
Hjemmetjenester
Prognose merforbruk. Administrasjonen er usikker på årsaken til økte kostnader. Det har
vært en liten økning i antall vedtakstimer, men dette forklarer ikke økning i kostnader.
Økning i kostnader kan skyldes merarbeid og ekstra innleie i forhold til pandemisituasjonen.
Det forventes et bedre grunnlag for analyse til neste rapportering.

Figuren viser utvikling i vedtakstimer i hjemmetjenestene. Det ble gjort en justering i grensen mellom
sone midt og nord i februar 2020. Samlet sett er antall vedtakstimer innenfor budsjett.

Øvrige områder innen helse- og omsorgsetaten
Negativ prognose på øvrige områder er på -9,9 mill. kroner.
Transporttjenester
Ny avtale om transporttjenester er inngått. Egenandelen for transport er i budsjettet vedtatt
økt fra 41 til 85 kr for 2020 Det er bestilt politisk sak i forhold til økning av egenandel.
Budsjett er økt både i forhold til inntekter og utgifter.
På grunn av korona pandemien er flere dagtilbud helt eller delvis stengt, uvisst hvor lenge.
Med et mindreforbruk av transport på grunn av nedstengning og en pågående sak om å
endre økningen i egenbetaling forventes det pr i dag balanse i forhold til årsbudsjettet
Betaling for utskrivningsklare pasienter
Negativ prognose på -2,8 mill. kroner. Kommunen hadde ca. 580 overliggerdøgn for
utskrivningsklare pasienter i årets 3 første måneder. Det er bokført kostnader på 2,8 mill.
kroner så langt.
Etter at kommunen har kjøpt 4 institusjonsplasser i Bokn og tatt i bruk 7 plasser ved
omsorgshotellet samt flere doble rom ved Norheim bu og behandlingsheim, har dette både
bidratt til å åpne en Covid 19 avdeling og til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra
sykehus. Kommunen hadde ingen overliggere på sykehuset i april og håper å unngå det
resten av året.
Dagsenter - psykisk helse
Forventer balanse.
Som et resultat av koronatiltaka ble TIO og dagsentrene stengt for all gruppeaktivitet. Noe
av personalet ble overført til legevakt og koronatelefon. Andre ble brukt til å dekke opp i
andre avdelinger i ROP. En startet tidlig å tilby individuell oppfølging over telefon, turgåing
og andre "en til en" aktiviteter. Det er nå startet opp med gruppeaktiviteter med en ansatt og
4 brukere (ut fra smitteverntiltak).
Støttekontakt
Lavere forbruk enn budsjettert. Positiv prognose på +0,4 mill. kroner.
Hjemmetjenester - psykisk helse
Prognosen er balanse. Pr dags dato er det et overforbruk på 0,2 mill. kroner noe som i
hovedsak skyldes utgifter til leie og drift av biler.
Driften ble redusert under første del av koronatiltakene. All samtalebasert oppfølging ble
gjennomført pr telefon. Recoverykurs ble stanset. Behovet for oppfølging i hjemmet ble

vurdert og noe redusert, brukere ha fått oppfølging. All medisinutdeling og nødvendig PBO
er utført. Tjenesten er gradvis på vei mot normaldrift.
Boliger heldøgnsomsorg - Rus og psykisk helse
Prognosen er et negativt avvik på netto -3,8 mill. kroner. Skyldes lavere forventet inntekt fra
refusjons ressurskrevende tjenester. Kostnaden er også lavere, men ikke i samme omfang.
Koronapandemien har påvirket driften. Koronasituasjonen har og ført til reduserte
aktiviteter utenfor boligene. Boligene har hatt nesten normal drift hele tiden. Ved en bolig
har ROP stengt fellesrommet, og bare hatt en og en beboer inne om gangen. I den andre
boligen har en prøvd å benytte fellesarealet minst mulig. Situasjonen vurderes fortløpende.
Nattjeneste i ROP og Pilehagen
Negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Avviket skyldes høyere variable lønnsutgifter enn
budsjettert.
Nattjeneste
Prognosen er et negativt avvik på -3,5 mill. kroner. Økt aktivitet på natt med flere fastvakter.
Grunnet Covid-19 og smittefare, er veksel/avlastning i sykehjem redusert, og dette har
medført et økt behov for avlastning/tilsyn på natt i eget hjem.
Transport dagtilbud eldre
Dagsenter for hjemmeboende har vært stengt fra medio mars til medio mai grunnet Covid19. Det har i samme periode ikke vært behov for transport. Regnskapet viser et
mindreforbruk hittil i år.
Aktiviteten på dagsenter for hjemmeboende vil gradvis trappes opp fra medio mai, og det vil
medføre opptrapping på transportkostnader.
Dagtilbud for utviklingshemmede
Negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Dagtilbudet har hatt en økning i tjenester, og vil få en
ytterligere økning med 6 nye brukere fra august.
Dagsenter for utviklingshemmede har hatt redusert drift fra medio mars til medio mai
grunnet Covid-19. Deler av bemanningen har i samme periode vært omplassert til å yte
tjenester i bolig. Aktiviteten på dagsenter vil fra mai ha en gradvis opptrapping til normal
drift.

Figuren viser utvikling i vedtakstimer i hjemmetjenestene. Det ble gjort en justering i grensen mellom
sone midt og nord i februar 2020. Samlet sett er antall vedtakstimer innenfor budsjett.
Dagopphold eldre
Prognosen viser ingen vesentlige avvik. Dagsenter for hjemmeboende har vært stengt fra
medio mars til medio mai grunnet Covid-19. Regnskapet viser et mindreforbruk hittil i år.
Bemanning har vært omplassert til tilsvarende tjenestetilbud. Aktiviteten på dagsenter for
hjemmeboende vil gradvis trappes opp fra medio mai
Personlig assistanse
Prognose er et positivt avvik på +1,2 mill. kroner. Det er iverksatt tiltak i forbindelse med
Covid-19 som ikke er med i regnskapet pr april. Videre er noen brukere gått ut av ordningen
mens andre er på vei inn hvorvidt vi får refusjon fra staten tilsvarende brukte timer når det
er nye brukere er usikkert. Det forventes et bedre grunnlag i forhold til refusjon i neste
rapportering.
Rådmannens stab
Positiv prognose på +0,4 mill. kroner. Hovedsakelig grunnet personalforsikringer.
Teknisk Etat
Positiv prognose på +0,4 mill. kroner.
Avviket skyldes i hovedsak redusert bemanning og ledige stillingshjemler.

Nøkkeltall/indikator

Resultat

Resultat

2018

2019

Budsjett Status per
2020

Planlagt

april*

2021

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
86 000
109 438
118 000
117 884
118 000
Heldøgns omsorgsboliger
125
128
134
128
140
Hjemmetjeneste, samlet antall
305 000
302 432
338 000
304 134
371 000
vedtakstimer
Institusjonsplasser
285
292
299
296
299
BPA og hjemmetjeneste viser gj.snitt antall timer per måned så langt i år, multiplisert opp med 12 mnd.
Prognosene for hjemmetjeneste er fortsatt basert på en volumvekst ut året.

Sosial
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

177

261

-85

115

115

0

2-Oppvekst og kultur

100

0

100

300

300

0

4-Teknisk Etat

155

59

96

484

484

0

39 443

39 816

-373 110 695

108 995

1 700

2 533

2 560

6 172

6 172

0

42 407

42 696

-289 117 766

116 066

1 700

5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

-27
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Helse og omsorg
Økonomisk sosialhjelp - generelt
Utbetalt sosialhjelp ligger per april om lag på budsjett, og det forventes balanse ved årets
slutt. Det er imidlertid stor usikkerhet i forhold til konsekvensene av Koronasituasjonen.
Sosial rådgivning og veiledning
Det forventes et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner ved årets slutt på grunn av noen måneder
med ubesatte stillinger. I tillegg er tilskuddsmidler fra Fylkesmannen økt.
Bosetting av flyktninger
På grunn av korona-situasjonen er det usikkerhet rundt hvor mange flyktninger som vil bli
bosatt i 2020. Per i dag er det kun fordelt 3 bosettinger til Karmøy, mens det er vedtatt og
budsjettert med bosetting av 30 flyktninger. Dersom bosettingen blir lavere, vil dette gi

kommunen lavere inntekter. Dette vil bare delvis motsvares av lavere utgifter, siden deler av
kostnadene er faste på kort sikt. Det jobbes ut fra ulike scenarioer for bosettingen resten av
året. Kjøp av tiltaksplasser er et tiltak som reduseres.
Det er allerede i utgangspunktet en nedgang i flyktninggruppen. En stilling som
integreringsveileder reduseres fra august. Det vurderes ytterligere omdisponering av
stillinger. I tillegg kommer det prosjekttilskudd fra IMDI på 0,6 mill. kroner. Økonomisk
sosialhjelp flyktninger har et mindreforbruk per april, men forventes å øke i løpet av
sommer/høst. Dette skyldes at mange flyktninger nå avsluttes i introduksjonsprogrammet,
og da vil det normalt være et økt suppleringsbehov med sosialhjelp. I tillegg har det vært lite
bosetting i 1. tertial, noe som har gitt mindre etableringskostnad. Dersom disse kommer i
høst, vil det gi økte utgifter. Per i dag forventes balanse.
Det er et stort merforbruk på utbetalinger av introduksjonsstønad. Dette skyldes deltakere
som har hatt stort behov for lengre kvalifiseringsløp enn først antatt. I tillegg er det kjøpt
ekstra undervisning fra KVOS pga. en gradvis tilnærming til ny organisering av tilbudet.
Samlet sett er det en negativ prognose på -0,4 mill. kroner på flyktningetjenesten.
Tilbud til personer med rusproblemer.
Prognosen tilsier et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner.
Hovedårsaken til mindreforbruk lønn er stillinger det er vanskelig å få rekruttert i, bl.a. lege
og psykolog. Videre vakanser i forbindelse med nyansettelser. Koronasituasjonen har også
ført til at vi har brukt mindre vikar. Noe av overskuddet er også tilskuddsmidler som ikke
er brukt og som må overføres / tilbakebetales. Det er tildelt tilskuddsmidler på
opptrappingsplanen for rus som ikke er kommet inn.
Lavterskeltilbudet på MO ble stengt som følge av Korona. Det er ønskelig å åpne tilbudet
dersom det er smittevernmessig forsvarlig, da tilbudet er viktig for helsetilstand og
fungering for brukerne. Det er gjennomført brukerundersøkelse blant brukerne og de savner
tilbudet i "den form det var".
Arbeidsrettede tiltak
Totalt en negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til VTA og
KTA-plasser.
Ut fra endrede behov har en sagt opp VTA plass på UNI-K. I henhold til avtaler er det
oppsigelsestid 1 år. Prognosen forutsetter at annen kommune overtar plassen innen juli 2020.
Aktivitetstiltak som dagsenter og TIO har vært redusert. Det har vært utadrettet individuell
oppfølging både i forhold til aktiviteter, boligoppfølging og helsehjelp for de som har ønsket

det for å ivareta en sårbar gruppe i denne tiden. Det er startet opp aktivitet i smågrupper på
en ansatt pr. 4 brukere. Dersom smittesituasjonen tillater det, er det ønskelig med mer
ordinær drift etter sommeren.

Barnevern
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

951

809

142

2 644

2 644

0

86

39

47

338

338

0

23 797

21 666

2 131

87 372

83 772

3 600

3 064

2 294

770

7 466

7 466

0

27 898

24 807

3 091

97 820

94 220

3 600
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Helse og omsorg
Positiv prognose på +3,6 mill. kroner for 2020 totalt sett.
Avviket er knyttet til lavere tiltakskostnader enn budsjettert, i hovedsak knyttet til tiltak for
barn som er plassert av barnevernet. Hovedgrunnen er mindre kjøp av statlige tiltak i form
av institusjon og beredskapshjem. Det er også økte refusjonsinntekter fra Bufetat.
Det har vært en redusert utadrettet drift knyttet til nasjonale Koronatiltak og karantene for
ansatte også i barneverntjenesten.
Konkret innebærer det blant annet at de ansatte har vekslet mellom å ha hjemmekontor og å
være fysisk på kontoret. Det er gjort risikovurdering på særlig utsatte barn med oppfølging
fra barneverntjenesten, med behov for tiltak som barnehage og SFO og tjenester og
oppfølging av barneverntjenesten i tråd med føringene fra regjeringen. Tjenester som akutte
henvendelser på dag/døgn og mottaks-/undersøkelsesarbeid har vært høyest prioriterte
oppgaver, mens hjelpetiltak har vært lavere prioritert i perioden. Det er i stor grad utført
oppfølging av brukere pr. Tjenesten har er nå i gang med å normalisere driften.
Samlet sett har barneverntjenesten klart å ivareta oppgavene ivertatt på en forsvarlig måte i
perioden.

Forvaltning
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. hiå. Regnskap Avvik
2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose Avvik
bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

2 947

2 812

135

6 369

6 369

0

4-Teknisk Etat

2 708

1 458

1 250

2 206

2 206

0

9-Sentrale poster

1 695

1 325

370

4 130

4 130

0

Sum

7 350

5 595

1 755 12 705

12 705

0
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Teknisk Etat
Per april har teknisk et positivt avvik på ca. 1,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes
reduserte lønnskostnader på vakante stillinger.
Prognose for året for brukerbetaling er redusert med 1,3 mill. kroner grunnet mindre saker
enn forutsett på kart- og oppmåling samt etterslep i gebyrregulativet på plansaker. Dette
løses med tilsvarende reduksjon i lønnskostnader på vakante stillinger.
Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets slutt..

Nærmiljø
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25

82

-57

25

25

0

2-Oppvekst og kultur

-3 598

-5 498

1 901

5 790

5 790

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

5 402

5 302

100

18 214

18 214

0

233

243

-10

661

661

0

9-Sentrale poster

1 082

793

288

2 638

2 638

0

Sum

3 143

921

2 222

27 328

27 328

0

4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
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Oppvekst og kultur
Kommuneantikvar
Et positivt avvik som hovedsakelig skyldes utsettelse/forsinkelse av prosjekt med Sefrak
registrering og andre tiltak pga. koronapandemien
Avaldsnesprosjektet
Et positivt avvik på 1,6 mill. Dette er knyttet til kostnader i forbindelse med restaurering av
middelalderruinen. Kostnadene kan være vanskelig å periodisere. Konserveringen vil foregå
over flere år.
Teknisk Etat
Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets slutt.

Bolig
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

17

13

4

17

17

0

-4 316

-3 302

-1 014

670

1 970

-1 300

5-Helse og omsorg

525

534

-9

1 725

1 725

0

9-Sentrale poster

408

342

66

989

989

0

-3 366

-2 412

-953

3 401

4 701

-1 300

4-Teknisk Etat

Sum
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Teknisk Etat
Per april har teknisk et negativt avvik på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak et
negativt avvik på husleieinntektene. Prognosene tyder på at vi styrer mot mindreinntekt på
bolig på 1,5 mill. kroner dersom det ikke settes inn tiltak. Tiltak er iverksatt og vil ha
betydning for prognosen på andre tjenesteområder.
Budsjett er basert på utleiegrad 94 %:

Næring
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

694

656

38

2 151

2 251

-100

2-Oppvekst og kultur

1 811

1 783

28

3 992

3 992

0

3-Teknisk etat (VAR)

-316

0

-316

-86

-86

0

1 502

1 680

-178

4 325

4 325

0

522

465

57

1 272

1 272

0

4 213

4 584

-371

11 654

11 754

-100

4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum
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Rådmannens stab
Det forventes noe lavere inntekter enn budsjettert. Bruk av konsulenttjenester og andre tiltak
reduseres for å kompensere for dette, men det forventes et negativt avvik på 0,1 mill. kroner
ved årets slutt.
Oppvekst og kultur
Reiseliv
Samlet et lite positivt avvik, men lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette blir
kompensert tilskudd fra andre offentlige institusjoner.
Teknisk etat (VAR)
Næringsvirksomheten i Borgaredalen er i 2020 lagt til egen funksjon og ansvar for å kunne
synliggjøre inntekter og kostnadene med næringsvirksomheten. I den forbindelse så har
kontostrengen hvor inntektene føres blitt feil, men regnskap pr. april 2020 viser inntekt på
585.520 kroner. Dette er ført på ansvar 44000 og funksjon 32000. Skal korrigeres av regnskap.
Utgifter vil bli ført med bilag 2 ganger i året, slik at dette vil bli gjort første gang i løpet av
juni.

Samferdsel
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

29

20

9

29

29

0

9 519

8 748

770

26 923

26 923

0

986

691

295

2 403

2 403

0

10 534

9 459

1 075

29 355

29 355

0
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Teknisk Etat
Ved utgangen av april er det et positivt avvik på 0,8 mill. kroner på grunn av en
mild vinter som førte til mindre forbruk for vinterdrift. I tillegg bidrar en lav strømpris til
mindreforbruket så langt. Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke
avvik ved årets slutt.

Brann og ulykkesvern
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

0

0

0

434

434

0

51 582

34 030

17 552

47 656

47 656

0

11

0

11

26

26

0

51 592

34 030

17 563

48 116

48 116

0

9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose
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Teknisk Etat
Det er per april et positivt avvik på 17,6 mill. kroner som skyldes periodisering.
Prognosen for året er usikker knyttet til avklaring av Haugesund kommunes bidrag i
Haugaland Brann og Redning IKS.

VAR
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
3-Teknisk etat (VAR)
4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum

-46

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

291

291

0

146

192

-55 294

-55 025

103

105

-3

29 144

29 144

0

2 088

2 154

-66

5 088

5 088

0

-52 958

-52 574

-270 -60 213

-384 -25 690

-45 513 -14 700

-10 990 -14 700
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Teknisk etat (VAR)
Tjenesteområdet vann, avløp og renovasjon er et selvkostområde. Det betyr at i
utgangspunktet vil avvik mellom budsjett og regnskap føre til endringer i bruk eller
avsetning til selvkostfond - og ikke gi netto budsjettavvik for kommuneregnskapet (men
endring i netto bruk av fond vil påvirke netto driftsresultat). Tjenesteområdet skal gå i
"overskudd" fordi inntektene skal dekke indirekte kostnader (som VAR benytter på andre
tjenesteområder) og kapitalkostnader. Det som kan gi endring i kommuneregnskapet er først
og fremst endringer i anslaget for kapitalkostnader.
Grunnet lavere rente og lavere investeringer i finansmarkedet, vil de samlede
kapitalkostnader etter prognose bli 14,7 millioner lavere i 2020 enn budsjettert. Dette må ses i
sammenheng med kommunens finansposter, og betyr at VAR vil gi et betydelig lavere
bidrag til å dekke kommunens kostnader. Kapitalkostnader i selvkostområdene er en
kalkulatorisk kostnad, og det er ikke en 1-til-1 sammenheng mellom hvordan lavere rente og
lavere investeringer påvirker de kalkulatoriske kapitalkostnadene og kommunens faktiske
rente- og avdragskostnader.
Inntektene kommunen tar i gebyr på selvkostområdet kan ikke brukes på andre områder.
Når VARs beregnede kapitalkostnader blir lavere enn forutsatt i budsjettet, skal inntektene
som er tatt inn for å dekke dette bli satt av til selvkostfond. Dette betyr isolert sett at
avsetning til fond øker med 14,7 mill. kroner. Samtidig er det en inntektssvikt på gebyrene
på 5 millioner kroner, grunnet feil anslag på husholdningsgebyr, lavere antall nye

abonnenter, lavere inntekter Borgaredalen og også lavere vannsalg, gjør dette at avsetning til
fond for tjenestene vann, avløp og renovasjon anslås å øke med netto 9,7 millioner kroner.
Distribusjon av drikkevann
Prognose for året basert på ordinær drift vil medføre et positivt avvik i forhold til budsjett.
Dette skylles blant annet lavere strømpris.
Positivt avvik på lønn skyldes to ubesatte stillinger.
Positivt avvik på drift pga. forsinkelse i fakturering.
Inntektssvikt på gebyrene skyldes tre forhold:
1. For høyt anslag av avgiftsinntekter i budsjett.
2. Lavere tilknytning av nye abonnenter enn antatt.
3. Mindre salg av drikkevann til næring og andre kommuner.
Per april 2020 er det ikke mottatt inntekter fra Norsk Hydro for drift av vannverk. Dette fører
til negativt avvik kr 2.0 mill.
Kloakker, avløpsvann
Regnskap pr april viser negativt avvik på 1,1 millioner kroner, grunnet inntektssvikt.
Inntektssvikten skyldes to forhold:
1. For høyt anslag av avgiftsinntekter i budsjett.
2. Lavere tilknytning av nye abonnenter enn antatt.
Avløpsrensing
Positivt avvik på 0,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av tjenester. Slam blir
levert fra Borgaredalen til IVAR for sluttbehandling og avløpsrensing. Faktura fra IVAR
kommer på etterskudd, slik at faktura for april er ikke mottatt enda. Videre så belastes også
tømming av kommunale stortanker, slamtanker og avløpsrensing. Mange av de store
tankene blir tømt senere på året, slik at kostnaden her vil komme.
Slam/deponi
Positivt avvik på 0,3 millioner kroner. Faktura fra Ragn-Sells for tømming av septiktanker
kommer på etterskudd. Videre så er det ulikt antall tanker som tømmes pr. måned, hvor
Ragn-Sells for betalt pr. tømte tank. Mange av tankene som skal tømmes i 2020 kommer i
perioden mai-november, slik at her vil nok det positive avviket jevnes ut i løpet av året.

Det er et positivt avvik. Det skyldes hovedsakelig mindre forbruk på
kommunikasjon/annonsering og vedlikehold bygg.
Utestående krav til Reno Norden kr 500 000.- er inntektsført i regnskap. Kravet etter konkurs
er ikke fullført.
Renovasjon
Det er et positivt avvik. Dette skyldes etterslep i fakturering til transport og behandling av
avfall, samt lavere omsetning av avfall. Avvik forventes og tas igjen senere på året.
Utgifter til konsulent er høyere enn budsjettert, grunnet mye arbeid i forbindelse med
utslippstillatelse og vedlikehold av deponiene.
Inntektssvikt pga. økte kostnader for papir og at Miljøparken har vært stengt i april.
Nøkkeltall/indikator
Kubikk salg vann til Tysvær kommune*
Kapitalkostnader, rentesats Swap-rente
uten påslag
* Basert på gjennomsnitt per måned hittil i år

Resultat

Resultat

Budsjett

Prognose

Planlagt

2018

2019

2020

2020

2021

393 758

383 138

391 304

376 515

389 000

1,89

2,11

1,63

1,12

1,56

Økonomi
Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

63

15

48

732

732

0

2-Oppvekst og kultur

92

22

69

558

558

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

4-Teknisk Etat

27

77

-50 -97 527

-97 527

0

5-Helse og omsorg

-5

65

-70

-53

0

-53

9-Sentrale poster

-36 308

620 -36 928 -89 375 -107 475

18 100

Sum

-36 132

799 -36 930 -185 665 -203 765

18 100
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Sentrale poster
Lavere pensjonskostnader
Kommunene forventes nå å få betydelig lavere pensjonskostnader i 2020 enn det som ble
anslått fra leverandørene i fjor høst. Totalt anslås dette å gi en besparelse i 2020 på 18,1 mill.
kroner i forhold til budsjett.
Bakgrunnen for dette oppgis blant annet å være svært god avkastning i finansmarkedene i
2019 for KLP og avvikende lønnsutvikling enn forutsatt. Lønnsveksten for 2020 er fortsatt
svært usikker, og det er stort sprik mellom ulike leverandører. Prognosen her er basert på
leverandørenes siste anslag, men usikkerheten er stor.

Oppfølging av verbalpunkter
Punkt Tiltak
20 Dagens ordning med inntil én uke ekstra fri for ansatte fra 62 år og oppover
– knyttet mot stillingsstørrelse – avvikles fra 17.12.2019.

Kommentar
Endringer er gjennomført.

21 Det settes i gang en utredning av skolestrukturen og skolegrenser i løpet av
2020, for å kartlegge muligheter for å effektivisere driften ytterligere.

I arbeid.

23 For å ta ut økonomiske gevinster av velferdsteknologi vil vedtak om
hjemmetjenester, der det er mulig, bli gjennomført ved hjelp av
velferdsteknologi. Blant annet ved hjelp av digitalt nattilsyn, GPS-sporing og
medisindispensere. Innbyggerne i Karmøy vil bli gjort oppmerksom på hva
som kan forventes av tjenestenivå med tydelig informasjon.

Det arbeides kontinuerlig med implementering av ny velferdsteknologi i
tjenestene.

24 Det igangsettes en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor
kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og
anbefalinger legges fram for kommunestyret innen første halvår 2020.

Utredningen er forsinket pga. Covid-19. Sak kan tidligst fremlegges for
politisk behandling senhøstes 2020.

25 Ettervern for unge 18-23 år reduseres. Tiltakene er ikke lovpålagte og
reduseres ved at det ikke tilbys ettervern til unge voksne etter fylte 20 år
dersom dette er forsvarlig. Reduseres tilsvarende halvparten av
rådmannens opprinnelige forslag.

Ettervern videreføres også for de over 20 år ut fra hva som er lovpålagte
oppgaver. Det er vanskelig å redusere ettervern ytterligere ut fra
forsvarlighetshensyn.

26 Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at
arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om
en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå.
Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i
sykefraværet på 10%.

Første sak om dette ble behandlet av hovedutvalg administrasjon (HUA) 27.
mai. Saken legges på kommunestyrets referatliste.

Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal I arbeidet med heltid, drøftes det nå med tillitsvalgte for å få til en
vikarpool som virkemiddel for å nå målet.
arbeidstidsordning som i vil i effekt ha virke som en vikarpool.
Arbeidstakere har en fast og en flytende stillingsbrøk. Den flytende delen vil
kunne nyttes for å dekke vikarbehov. Dette vil det også gis en status på i
hua.
27 Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og
økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må
dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte
budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.
28 Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i
oppdrag å se på muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale
bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig.
29 FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også
innen kommunal virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i
sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn for sine vurderinger når
problemstillinger vurderes.
30 Kommunale bygg/eiendommer
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes,
eller er tenkt nyttet, får høy prioritet. Formannskapet ønskes en halvårig
tilbakemelding på status. Investeringskostnadene til kommunale nybygg
anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen sommeren 2020, å
utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for
nybygg, samt levekostnader, vurderes.
31 Digitalisering

Prosesser er på gang for å øke heltidsstillinger og stillingsbrøker. 27.05
statusgjennomgang i hua. Neste steg plan for implementeres forankres i
politisk. Sak vil framlegges.

Gjeldende interkommunale rammeavtale for kjøp og leie av biler går ut
30.06.2021. Det vil i den kommende anskaffelsesprosessen bli vurdert ulike
alternativer hvor vi ser på hvordan vi i større grad kan bygge opp under FN
bærekraftsmål. Eks bildeling og bruk av biler på tvers av etater.
FNs bærekraftsmål vil bli lagt til grunn for fremtidig planarbeid, og vil stå
sentralt i prosessen knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Planprogram
for denne prosessen er nå ute på høring. Planlagt sluttføring av
samfunnsdelen er sommeren 2021.
Det vil bli lagt frem en sak for formannskapet den 28.6.20 hvor status på
etterbruk av bygg vil bli gitt.

Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov.
Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg
selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med
kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i
det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til
gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester på tvers av
kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle
digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk tilskudd skal ha med et eget
punkt om gevinstrealisering.

I tider med pandemi har tidligere fokus på implementering og opplæring av
digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling vært svært vesentlig og
nyttig. Det er innført verktøy som bidrar til at gode tjenester kan
opprettholdes. Barn kan undervises hjemme og mange ansatte kan gjøre
jobben sin fra hjemmekontor. Disse gode effektene må videreføres. Gevinst
av dette kan være redusert reisetid, mer effektive møter, delingskultur og
styrket kommunikasjon og samhandling internt og eksternt.
Nytt sak- og arkivsystem implementeres og vil gi gode effekter for både
ansatte og innbyggere. I mai implementeres det system for prosjekt- og
porteføljestyring som blant annet skal brukes til alle
digitaliseringsprosjekter. Verktøyet gir en god hjelp og metodikk for målbar
gevinstrealisering i prosjektene. Videre skal ny sentralbordløsning sikre god
innbyggerdialog. Med nye digitale verktøy skal også bli enklere for
frivillighet og innbyggere å låne/leie kommunens utleieobjekter, samt å
komme i kontakt noen av kommunens ansatte med en brukervennlig
booking løsning

32 Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og
Politisk sak er forsinket pga. Covid-19
omsorgsetaten må prioriteres. Kommunestyret ønsker sak innen sommeren
2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas benchmarking
(sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at
administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.
33 Kulturhus
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til
prinsippvedtak om etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr.
150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte midler fra
2019 søkes overført til 2020.

I henhold til plan.

34 Frivillighetspris
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til
fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette
for økt frivillighet i kommunen og en bærekraftig frivillig sektor. For å øke
status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om kommunen skal
etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og
kultur for vurdering og utredning.
35 Skolestruktur
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende.
Gjennomsnittlig fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.

Frivillighetskoordinator inn i videre saksarbeid.

I arbeid.

Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av
skolestruktur, og det kreves et utredningsarbeid før et vedtak om endring i
skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere arbeidet
med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med oppdaterte
elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.

36 Skoledrift
Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og
forutsetter at varslet kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i
undervisning. Det forutsettes videre at statlig norm for lærertetthet
ivaretas på hver enkelt skole.
37 Utsira:
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med
tanke på ny rutebåt eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira.
Karmøy Kommune skal spille en aktiv og positiv rolle med tanke på å legge
til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy.

Det blir ikke signifikant færre elever i grunnskolen i Karmøy i 2020.
Usikkerhet i forhold til om norm for lærertetthet blir ivaretatt. "Fasit"
kommer ved publisering av grunnskoletall i desember 2020.

Dagens driftsavtale for Utsira-fergen gjelder ut 2024, jf. Miljøstrategi for
kollektivtransport 2020-2023 fra Rogaland Fylkeskommune.
Fylkeskommunen har tidligere vedtatt at fremtidig anløpssted for
Utsirasambandet på Karmøy skal utredes i samarbeid med Karmøy og
Utsira kommune. Målet er kortere seilingstid som kan gi økt frekvens.
Det er etablert en prosjektgruppe og utarbeidet et forslag til mandat for å

følge opp dette. Første møte i prosjektgruppen er 17. juni.
38 Jordvernplan
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning
begrense nedbygging av jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig
vedtatt ny jordvernstrategi og årlig omdisponering av jordbruksareal i
Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy skal bli en
foregangskommune for vern av matjord.
39 KVOS

Den nye jordvernstrategien vil stå sentralt i revisjonsarbeidet av ny
kommuneplan. Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel
ventes å starte i 2021. Jordvernsstrategiens prinsipper og strategier vil
innarbeides i denne.

Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med
samhandling mellom KVOS og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt
som i dag. Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og
gjennomføres på en forsvarlig måte både for elever og ansatte, ordningen
evalueres.

Fra og med januar 2020 overtok NAV ansvar for to dager med undervisning
for deltakere i introduksjonsprogrammet. I tillegg skulle det opprettes en
«pott» med kommunale språkpraksis plasser for introdeltakerne. Disse to
tiltakene skulle kompensere for mindre undervisning fra
Voksenopplæringen.
Undervisning i regi av NAV kom i gang som planlagt allerede fra januar.
Praksisplassene lot allikevel vente på seg. Fra begynnelsen av mars var
imidlertid dette også plass. Dessverre fikk ikke deltakerne starte opp
grunnet situasjonen med Covid-19.
Når vi kommer til høsten 2020 må NAV sannsynligvis gå inn og gi enda mer
undervisning enn det som ble gjort våren 2020. Skal NAV ha ressurser til
dette så må det gjøres noen endringer i gjeldende grensesnitt på NAV.
Integreringsveilederne som har ansvar for opplæring og oppfølging av
språkpraksis må fritas fra oppfølging av flyktninger som er ferdige med
introduksjonsprogrammet. Dette jobbes det med å finne en løsning på.
Denne nye modellen gir noe mindre lærerundervisning enn hva som var
tilfellet tidligere. Denne undervisningen blir erstattet med mer opplæring
ute på reelle arbeidsplasser samt samfunnsopplæring i regi av NAV.
Formålet med introduksjonsloven er «å styrke nyankomne innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske
selvstendighet.» Slik vi vurderer det blir dette fortsatt godt ivaretatt.

40 Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for
naturmangfold.

41 Lærlinger

Karmøy kommune sin planstrategi for 2020- 2023 legges frem til politisk
behandling i kommunestyre den 11.5. Her foreslås det en plan for klima,
energi, miljø og natur. Oppstart for planarbeidet er 2021. Forberedende
kartleggingsarbeid er igangsatt.

Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig
virksomhet. Kommunens næringsavdeling skal være behjelpelig overfor
bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.
42 Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i
kommunen er i. Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være
retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på dette området.

Kommunen har lagt ut ny informasjon og veiledning på kommunens
nettsider beregnet for private lærebedrifter. For lærlinger i kommunen har
kommunen gode rutiner for ansettelsesprosess og oppfølging av den
enkelte lærling. Det er utarbeidet en lærlinghåndbok og rutiner som
beskriver disse prosessene.
Etaten arbeider for at myndighetskravene i veilederen følges opp. Tiltak for
å endre praksis iverksettes om nødvendig ut fra klagesaker og tilsyn. Dette
kan være utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy.

