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BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDDET

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det gjøres følgende vedtak endringer i budsjettet for 2020
1A Bevilgningsoversikt
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Netto bevilgninger til drift
Overført til investeringer
SUM 1A (skal være 0)

1
- 39 355 000
32 000 000
7 355 000
-

2

3

-

1B Bevilgninger - drift (tjenesteområder)
1
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
16 Brann og ulykkesvern
17 Vann, avløp og renovasjon
18 Økonomi
18 Korona-avsetning (del 9 i saken)
7 355 000
Sum 1B (skal være lik netto bevil. til drift i 1A)7 355 000
2A Bevilgningsoversikt - investering
Investeringer i varige driftsmidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Overført fra drift
SUM 2A (skal være 0)

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

-

-

2

3

4

5

6

7
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000
-

8 SUM
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1 570 000
4 649 000

6

8 SUM
- 3 680 000 - 43 035 000
32 000 000
- 1 082 000
3 680 000
9 953 000
1 082 000
1 082 000
-

3
- 640 000
- 700 000
- 3 689 000
- 227 000
56 000
1 000
- 472 000
- 5 399 000
- 278 000
- 387 000
- 169 000
96 000
48 000
51 000
92 000
-

2 000

5
511 000
121 000
497 000
199 000
2 000
1 000
4 599 000
570 000
7 000

7

2
- 2 250 000
- 2 331 000
- 11 872 000
- 805 000
- 182 000
4 000
- 1 661 000
- 18 610 000
- 1 289 000
- 1 451 000
- 584 000
- 350 000
- 172 000
- 171 000
- 318 000
12 000
42 062 000
-

-

4
118 000
31 000
85 000

6

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

4 000
12 309 000 - 6 455 000 - 6 607 000 - 11 657 000 - 1 082 000
- 1 082 000
-

1

8 SUM
2 260 000 1 000
5 746 000
- 12 372 000
- 727 000
85 000
4 000
4 036 000
- 18 790 000
- 1 560 000
- 1 838 000
- 709 000
- 430 000
- 220 000
- 184 000
- 408 000
16 000
1 420 000 37 345 000
3 680 000
9 953 000
-

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal
dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre om bruken av midlene i 2. tertialrapport.
3. Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg- og anlegg disponeres i tråd
med tabell i saken.
I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt – drift) gjøres det følgende endringer:
Rammetilskudd økes med -18 700 000 kroner. (økt inntekt)
Sum bevilgninger drift økes med: 4 170 000 kroner
Overføring til investering økes med: 14 530 000 kroner
I Budsjettskjema 1B (bevilgninger – drift) gjøres det følgende endringer:
03 Skole økes med 690 000 kroner (Sevland skole, Kolnes skole)
04 Kultur økes med 460 000 kroner (Visnes, Karmøy kulturhus)
12 Nærmiljø økes med 900 000 kroner (Bruer Bukkøy, Moksheimstien)
13 Bolig økes med 1 000 000 kroner (klimaskall komm. Boliger)
15 Samferdsel økes med 1 120 000 kroner (div. reasfaltering)
I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:
Investeringer i varige driftsmidler end med 18 162 000 kroner
Kompensasjon for merverdigavgift økes med -3 632 000 kroner (økt inntekt)
Overført fra drift økes med -14 530 000 kroner (økt inntekt)
I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:
Rammen for P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg økes med 16 425 000 kr.
Nytt prosjekt «Samferdselsprosjekter Norheim» opprettes med ramme på 1 737 000 kr.
Budsjettjusteringen er med forbehold om at pakken vedtas på Stortinget.
4. Ordfører gis fullmakt til å hastebehandle eventuelle ytterligere tiltaksmidler for å stimulere til
aktivitet i bygg- og anleggssektoren, for å sikre at disse prosjektene kan komme raskt i gang. Dette
vil eventuelt bli lagt frem til orientering for kommunestyret ved første anledning etter sommeren.

SAKSFRAMSTILLING
Rådmannen viser til notat til kommunestyret 11. mai. 2020 angående budsjettmessige
konsekvenser som følge av utbruddet av koronavirus. I saken ble det orientert om
konsekvensene så langt, om at dette har vært håndtert med ordførers krisefullmakt, og at
rådmannen tok sikte på å fremme en sak om budsjettendringer i kommunestyremøtet i juni.
De økonomiske konsekvensene fremover er uklare. I denne saken legges det til grunn
identifiserte kostnader og kompenserende statlige tiltak så langt, kombinert med antakelser om
forhold som skatteinngang og lønnsvekst og effekten dette vil ha på kommunens inntekter og
utgifter. Disse antakelsene er basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB).
Det er sprikende anslag for de økonomiske konsekvensene. I anslagene i revidert
nasjonalbudsjett er de økonomiske virkningene for kommunene samlet sett positive, dvs. at
innsparinger og økte tilskudd mer enn oppveier økt kostnader og inntektsbortfall. Andre
forutsetninger ville kunne gi motsatte effekter. Den sprikende oppfatningen kan oppsummeres
med denne sammenligningen fra KS:

I lys av den store usikkerheten som er knyttet til anslagene så foreslås det i denne saken at man
tar utgangspunkt i anslagene i RNB. Dette gir en netto positiv virkning, og det foreslås at dette
settes av til en egen koronaavsetning som brukes til å dekke kostnader som påløper fremover.
I denne sakens del 1 foreslås det følgende:
1. Budsjettregulere kommunens frie inntekter. Dette består av redusert anslag for
skatteinntektene, men også økte rammetilskudd fra staten.
2. Redusere budsjettrammene som en konsekvens av at anslaget for lønnsvekst i 2020 er
redusert fra 3,6 prosent til 1,5 prosent.

3. Redusere budsjettrammene som en konsekvens av statlig vedtak om redusert
arbeidsgiveravgift.
4. Dekke lønnskostnader som fremgår av regnskapet per mai. Dette dekker i hovedsak
lønnskostnader frem til medio april.
5. Dekke driftskostnader (kjøp av varer og tjenester) kommunen har hatt per mai.
6. Dekke beregnet inntektsbortfall som følge av at SFO og barnehager har holdt stengt, samt
enkelte andre områder.
7. Dekke investering i nye desinfiseringsmaskiner
8. Dekke kostnader knyttet til at overføring av kemnerkontoret til staten er utsatt.
9. Gi rådmannen fullmakt til å disponere øvrige statlige overføringer til å dekke
koronakostnader fremover.
I del 2 foreslås det en disponering av midler fra regjeringens ekstra tilskudd til å opprettholde
arbeid og aktivitet i bygg og anleggesbransjen.

DEL 1: Driftsmessige konsekvenser av koronautbruddet

1. Budsjettendring frie inntekter.
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
I revidert nasjonalbudsjett anslås samtidig at skatteinngangen til kommunesektoren å bli redusert
med 5,3 mrd. kroner. Av dette gjelder 4 mrd. kroner kommunene og 1,3 mrd. til
fylkeskommuner. For Karmøy utgjør dette isolert sett rundt 32 mill. kroner i lavere
skatteinntekter.
Det er i revidert nasjonalbudsjett foreslått nye ekstra bevilgninger over rammetilskuddet. Dette er
ment å dekke økte oppgaver knyttet til tiltak rettet mot sårbare barn og unge, endringer i
finansieringsordningene for fastleger. Rådmannen vil komme tilbake med budsjettregulering av
disse, når dette er vedtatt.

Forslag:

(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Anslag rammetilskudd økes
Anslag skatte på inntekt og formue reduseres

-39 355 000
32 000 000

2. Lavere lønnskostnader
Når regjeringen har vurdert kommunenes økonomiske situasjon nå, så legger de sterk vekt på at
anslagene for lønnsveksten. I sin samlede vurdering av de økonomiske konsekvensene for
kommunesektoren av virusutbruddet, skriver de følgende:
«Det anslås nå en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, noe som trekker ned
kommunesektorens utgifter. Den kommunale kostnadsdeflatoren er nedjustert til 1,4 prosent, fra
3,1 prosent i saldert budsjett 2020. Reduksjonen i deflatoren vil isolert sett bedre
kommunesektorens kjøpekraft med om lag 9,1 mrd. kroner.»
Av dette er 7,7 mrd. kroner anslått effekt for kommunene, og 1,4 mrd. kroner effekt for
fylkeskommunene. En sentral forutsetning er at disse midlene da skal være med å dekke økte
kostnader og tapte inntekter for kommunene. I Karmøy kommune er rammene for tjenestene
budsjettert med en lønnsvekst på 3,6 prosent i 2020, mens dette nå anslås til 1,5 prosent.
Lønnsoppgjøret er utsatt, og det er ulike estimater på dette. I forslag til budsjettendring her er
statens anslag for lønnsvekst i RNB lagt til grunn, og det foreslås å trekke inn midler fra
tjenestene tilsvarende dette. Det foreslås følgende justeringene knyttet til lavere lønnsvekst:

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
17 Vann, avløp og renovasjon*
18 Økonomi

Beløp
-2 250 000
-2 331 000
-11 872 000
-805 000
-182 000
-4 000
-1 661 000
-18 610 000
-1 289 000
-1 451 000
-584 000
-350 000
-172 000
-171 000
-318 000
-12 000
- 42 062 000

* Lavere lønnskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares
av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.

3. Redusert arbeidsgiveravgift.
I tillegg til økte statlige tilskudd, vil også kommunen få økt økonomisk handlingsrom som følge
av at det, som tidligere varslet, er foreslått en reduksjon av arbeidsgiveravgiften med fire
prosentpoeng i to måneder (1 termin). Dette er anslått å gi en besparelse på 12,3 mill. kroner.
Rådmannen foreslås at dette justeres ut av budsjettrammene for å kunne disponeres til
finansiering av korona-konsekvenser.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
17 Vann, avløp og renovasjon*
18 Økonomi

Beløp
-640 000
-700 000
-3 689 000
-227 000
-56 000
-1 000
-472 000
-5 399 000
-278 000
-387 000
-169 000
-96 000
-48 000
-51 000
-92 000
-4 000
- 12 309 000

* Lavere lønnskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares
av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.

4. Dekke økte lønnskostnader
Kommunen har hatt økte lønnskostnader som følge av virusutbruddet. Lønnskjøringen til og
med mai dekker i hovedsak lønnsutgifter som har påløpt frem til midten av april, ettersom
variable lønnsutgifter (vikarer, ekstrahjelp, overtid mv) betales etterskuddsvis. Per mai var det
registrert følgende lønnsutgifter:

Tjenesteområde
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
05 Idrett
07 Helse
08 Omsorg
17 Vann, avløp og renovasjon

Beløp
117 743
31 165
85 466
1 617
1 570 467
4 649 030
20 037
6 475 525

De største utgiftene er innenfor helsesektoren (1,6 mill. kroner) og omsorg (4,6 mill. kroner).
For helse er dette særlig knyttet til legevakt og offentlig legearbeid.
For omsorg er kostnadene knyttet til ekstrautgifter til institusjoner, boliger og i
hjemmetjenestene.
Kostnadene fremover er uforutsigbare, og vil være veldig avhengig av smitteutvikling og
nasjonale føringer. Rådmannen foreslår derfor at disse ekstrautgiftene dekkes opp etterskuddsvis
i kommunestyrevedtak, samtidig som rådmannen får fullmakt til å dekke kostnader inntil
rammen som foreslås i siste vedtakspunkt i denne saken.
Det betyr at det i denne omgang dekkes inn kostnader bokført per nå. Til informasjon anslås det
likevel at det har påløpt lønnskostnader på 3,5 – 4,0 mill. kroner i perioden 16. april – 11. mai.
Disse vil bli bokført i juni, og budsjettreguleres senere. Rådmannen vil rapportere på bruken av
midlene i 2. tertialrapport.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
05 Idrett
07 Helse
08 Omsorg
17 Vann, avløp og renovasjon

Beløp
118 000
31 000
85 000
2 000
1 570 000
4 649 000
6 455 000

* høyere lønnskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares
av redusert avsetning til (eller økt bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.

5. Kjøp av varer og tjenester
Kommunen har også hatt økte utgifter til kjøp av varer og tjenester. Per 31. mai er følgende
registrert kjøp av varer og tjenester merket med koronatiltak for 6,28 mill. kroner, eller 6,16 mill.
kroner om man holder selvkostområdene utenfor. Dette er kostnader som er bokført per i dag.
Det vil være noe etterslep her som følge av faktura som ikke er mottatt ennå.
Den største posten her er medisinsk forbruksmateriell som utgjør over 3,7 mill. kroner, mye som
følge av sentral ekstraordinære innkjøp av for eksempel munnbind, beskyttelsesdresser og annet
smittevernutstyr. En annen stor post er innkjøp av inventar og utstyr som utgjør vel 0,8 mill.
kroner. Her ligger det blant annet ekstra innkjøp av datautstyr, særlig bærbare PC-er, som har

vært nødvendig for å gjennomføre bruk av hjemmekontor. I tillegg har det vært kostnader
knyttet til leie og rigging av telt til drive-in fasilitetene ved legevakten på Åkra, frikjøp av leger,
praksiskompensasjon mv.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
14 Næring
15 Samferdsel
17 Vann, avløp og renovasjon

Beløp
511 000
121 000
497 000
199 000
2 000
1 000
4 599 000
570 000
7 000
44 000
16 000
38 000
2 000
6 607 000

* høyere driftskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares
av redusert avsetning til (eller økt bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.

6. Bortfalte inntekter
Barnehage og SFO
Barnehage og SFO ble først vedtatt holdt stengt fra 12. mars til 13. april. Det ble besluttet fra
statlig hold at brukerne ikke skal betale for barnehage og sfo-plasser i denne perioden og Karmøy
kommune er kompensert av staten med 8 273 000 kroner til dette. Dette skal også dekke tilskudd
til å dekke bortfall av inntekter for de private barnehagene. Korrigeringene av dette skjer på maifaktura. Etter påske ble barnehage og SFO holdt stengt ytterligere en periode frem til 19. april.
Dette blir justert på juni- faktura. Denne siste perioden er ikke dekket med eksplisitt eget tilskudd
fra staten, men må håndteres innenfor det samlede økonomiske handlingsrommet til
kommunene som følge av Korona.

Inntektsbortfall
13. mars
– 13.
april

Inntekts- SUM
bortfall
14.-19.
april

Kommunale barnehager

1 312 000

458 000

1 770 000

Private barnehager

5 688 000

1 187 000

6 855 000

SFO

1 662 000

866 000

2 528 000

Totalsum

8 662 000

2 511 000 11 153 000

Andre poster
På grunn av kansellert aktivitet er det også tapte inntekter også for annen virksomhet. Herunder
leirskolen og på kulturområdet. Dette gjelder blant annet billettinntekter, leieinntekter mv.
Leirskolen
Kulturhusene
Karmøyhallen

79 000 kroner
106 000 kroner
319 000 kroner

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett

Beløp
8 625 000
2 607 000
106 000
319 000
11 657 000

7. Innkjøp av desinfiseringsmaskiner
Det ble i månedsskiftet mars/april ble det i samråd med politisk ledelse bestilt inn 5 nye
desinfiseringsmaskiner. Maskinene vil gi økt sikkerhet, kapasitet og kvalitet ved smitterenhold.
Maskinene desinfiserer ikke bare flater, men alt i et rom. Dette sikrer at også luft, møbler,
tekstiler og overflater blir rengjort, man slipper å ta ned gardiner og rense stoffmøbler mv.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Driftsbudsjettet
Økt overføring til drift til investering
Investeringsbudsjettet
Rammen for P716 Biler og maskiner økes
Finansiert med økt mva-kompensasjon
og overført fra drift til investering

1 082 000

1 352 000
- 270 000
- 1 082 000

8. Utsatt overføring av skatteoppkrevingen til staten
Stortinget har tidligere vedtatt at skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres til staten fra 1. juni
2020. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset, er det besluttet
å utsette overføringen fra kommunene til skatteetaten til 1. november 2020.
Kommunene ble trukket i rammetilskuddet som følge av overføringen av dette ansvaret fra
kommunen til staten. Siden kommunene nå får ansvar for dette i en lengre periode, blir noe av
disse midlene tilbakeført til kommunen i 2020. Som orientert om i budsjettet for 2020 ble Karmøy
trukket mer enn kommunen hadde i kostnader til vår drift av kemnerkontoret, og endringen
innebar dermed et økonomisk tap for kommunen. Når dette nå tilbakeføres vil det av samme
grunn innebære at kommunene får tilbake mer inntekter enn det koster å drive kemnerkontoret
fram til 1. ma. Kommunene blir kompensert med rundt 460 mill. kroner for dette, noe som for
Karmøy utgjør 3,68 mill. kroner. For å opprettholde driften frem til 1. november foreslås
rådmannen at det legges inn 2,26 mill. kroner til tjenesteområde 1 Administrasjon for å dekke
kostnadene mellom 1. juni og 1. november. Resterende midler overføres til disponible midler for
å dekke korona-effekter.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Økt rammetilskudd
Overført til drift
Fordeling drift
01 Administrasjon

-3 680 000
3 680 000

2 260 000

9. Fullmakt til å disponere økte statlige tilskudd til dekning av koronautgifter
Med den usikkerheten og uforutsigbarheten som råder angående koronasituasjonen, vil dette
være vanskelig å planlegge detaljert for hvilke konsekvenser som kommer. Det er også stor
usikkerhet om hvordan forholdet mellom lavere skatteinngang og lavere lønnskostnader vil bli.
Så langt har ressursbruken vært forankret i ordførers krisefullmakt. De tiltakene og effektene som
legges til grunn i revidert nasjonalbudsjett medfører en samlet sett positiv konsekvens for
kommunene, før man tar hensyn til kostnader som vil påløpe resten av året. Det foreslås at dette
antatte handlingsrommet settes av til drift som en egen avsetning til å dekke
koronakonsekvenser, og at rådmann får fullmakt til å disponere dette.
Med de forutsetningene som er lagt til grunn i saken vil det per i dag være en avsetning på vel 39
mill. kroner. En vurdering som ble gjort basert på situasjonen i første del av april anslo
merkostnader på noe under 8 mill. kroner per måned slik situasjonen var da. Det anslås at det på
lønnskjøring i juni, som dekker perioden medio-april til medio mai, er påløpt 3,5 – 4 mill. kroner
i ekstra lønnsutgifter knyttet til virusutbruddet. Kostnadene fremover vil avhenge av
smittespredningen både lokalt og nasjonalt, siden dette vil være avgjørende for hvilke tiltak som
er nødvendig.
Rådmannen vil rapportere om bruken på dette i 2. tertialrapport (per august), og da gjøre en ny
vurdering om situasjonen krever mer eller mindre midler på denne «koronaavsetningen».

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

18 Økonomi (avsetning til koronaeffekter)


39 310 000

Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk
av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre
om bruken av midlene i 2. tertialrapport.

Oppsummering
Samlet effekt av budsjettendringene som foreslås i denne saken er gitt i tabellen under. I tabellen
er netto-effekten av hvert enkelt punkt gjort opp mot «korona-avsetningen», noe som viser
hvordan tallet på netto korona-avsetning i budsjettvedtaket kommer frem.

1A Bevilgningsoversikt
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Netto bevilgninger til drift
Overført til investeringer
SUM 1A (skal være 0)

1
- 39 355 000
32 000 000
7 355 000
-

2

3

-

1B Bevilgninger - drift (tjenesteområder)
1
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
16 Brann og ulykkesvern
17 Vann, avløp og renovasjon
18 Økonomi
18 Korona-avsetning (del 9 i saken)
7 355 000
Sum 1B (skal være lik netto bevil. til drift i 1A)7 355 000
2A Bevilgningsoversikt - investering
Investeringer i varige driftsmidler
Kompensasjon for merverdiavgift
Overført fra drift
SUM 2A (skal være 0)

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

6

-

3
- 640 000
- 700 000
- 3 689 000
- 227 000
56 000
1 000
- 472 000
- 5 399 000
- 278 000
- 387 000
- 169 000
96 000
48 000
51 000
92 000
-

2

3

4

5

6

7
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000
-

8 SUM
1 352 000
- 270 000
- 1 082 000

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

2 000
1 570 000
4 649 000

5
511 000
121 000
497 000
199 000
2 000
1 000
4 599 000
570 000
7 000

6

8 SUM
- 3 680 000 - 43 035 000
32 000 000
- 1 082 000
3 680 000
9 953 000
1 082 000
1 082 000
-

2
- 2 250 000
- 2 331 000
- 11 872 000
- 805 000
- 182 000
4 000
- 1 661 000
- 18 610 000
- 1 289 000
- 1 451 000
- 584 000
- 350 000
- 172 000
- 171 000
- 318 000
12 000
42 062 000
-

-

4
118 000
31 000
85 000

-

7

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

4 000
12 309 000 - 6 455 000 - 6 607 000 - 11 657 000 - 1 082 000
- 1 082 000
-

1

8 SUM
2 260 000 1 000
5 746 000
- 12 372 000
- 727 000
85 000
4 000
4 036 000
- 18 790 000
- 1 560 000
- 1 838 000
- 709 000
- 430 000
- 220 000
- 184 000
- 408 000
16 000
1 420 000 37 345 000
3 680 000
9 953 000
-

DEL 2: Tiltakspakke for økt aktivitet innen bygg og anlegg
Stortinget har tidligere bedt regjeringen vurdere kommunens rolle i tiltakspakke i næringslivet,
og komme tilbake til dette senest i revidert nasjonalbudsjettet og at regjeringen i samråd med KS
skulle komme tilbake til Stortinget med en endelig modell for hvordan en tiltakspakke for
aktivitetsfremmende tiltak kunne fordeles. En slik pakke ble lagt frem i månedsskiftet 29. mai, og
skal nå behandles av Stortinget. Det er foreslått 2,5 mrd. kroner til kommunene. Av dette er det
foreslått at 2 mrd. kroner fordeles per innbygger, mens de resterende midlene skal fordeles til
kommuner med særlig høy arbeidsledighet. I regjeringens forslag er Karmøy kommune tildelt
18,7 mill. kroner. Siden kommunen får mva-kompensasjon utgjør dette 23,4 mill. kroner inkl.
mva). Tilskuddet skal brukes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
kommunale bygg og anlegg, og må være satt i gang i løpet av 2020.
Med forbehold om endelig vedtak i Stortinget foreslås rådmannen i denne saken en fordeling av
disse midlene. Det største prosjektet som foreslås er et viktig tiltak for universell utforming av
Skudenes ungdomsskole, slik at bygget blir tilpasset for elever med bevegelseshemming. I
prioriterene er det lagt vekt på en viss geografisk spredning, en faglig prioritering av hvor de
største behovene er, i tillegg til at prosjektene skal kunne realiseres raskt uten å kreve mye ny
prosjektering, da dette er en begrenset ressurs.

Tiltak
Skudenes ungdomsskole:
Universell utforming/tilpasning
Karmøy Rådhus: Utskifting
vinduer
Relegge skifer bygg Visnes

Beløp Kommentar
(ekskl. mva)
9 000 000 Nødvendige ombygginger av skolen

Budsjettområde
Investering

for å ivareta skolehverdag for elever
med nedsatt funksjonsevne

2 800 000 Oppgradring klimaskall Karmøy

Investering

rådhus.

280 000 Relegge skifer på bygg tilhørende

Drift – Kultur

leirskolen. Dette er en HMS sak i
tillegg til verdibevarende tiltak.
Skifer faller av pga. alder..

Oppgradering av klimaskall
kommunale boliger
Vea 1: Solavskjerming

1 000 000 Oppgradering av tak/klimaskall.

Drift – Bolig

200 000 Ny solavskjerminsløsning for å

Investering

180 000 Utskifting av gammel belysning i

Drift – Kultur

bedre innemiljø

Karmøy Kulturhus: Nytt lys i
storsal
Sevland skole: Nye lysarmaturer

storsal Karmøy kulturhus

50 000 Bytte ut eksisterende lysarmaturer

Drift – Skole

ved Sevland skole

Bukkøy: Lys i langhus

100 000 Bukkøy. Lys i langhus. Det er ett

Investering

1 040 000 Verkstedet på Bygnes har i dag en

Investering

ønske om lys i langhus som kan
brukes til «stemningslys» og
vaskelys.

Grav for verksted

løftebukk som brukes til reperasjon
av kjøretøy og maskiner.
Løftebukken er nå i så dårlig
forfatning at den ikke lengre
godkjennes på normal måte, og bør
erstattes. Det foreslås å erstatte
denne med en verkstedsgrav. Dette
vil forbedre HMS, gi bedre
arbeidsflyt og gjøre det mulig å
foreta reperasjone også på de
større biler og maskinene, noe som
ikke alltid er tilfellet i dag.

Rehabilitering av bruer til Bukkøy

700 000
720 000

Drift – Nærmiljø

Rehabilitering og reasfaltering
utearealer Kolnes skole

640 000

Drift – Skole

Rehabilitering og reasfaltering
Jovikvegen

200 000

Drift – Samferdsel

Rehabilitering og reasfaltering
Munkajordvegen

Oppgradering Moksheimsstien
Samferdselsprosjekter på
Norheim

Drift – Samferdsel

200 000
1 390 000 Gjelder flere tiltak rundt Norheim

skole/idrettspark. Oppgradering av
Hestmyrvegen mot Norheim skole,

Drift – Nærmiljø
Investering

blant annet med utbedring av
fortaumellom to parkeringsplasser
og utskifting av lysarmaturer, ny
atkomst til parkering og oppmaling
av nye parkeringsplasser ved
Norheimshallen og etablering av ca
200m gang- og sykkelveg mellom
bane og klubb-/kulturhus, inklusive
lys.
Reasfaltering Vea Sjoarvegen

200 000
18 700 000

Drift – Samferdsel

Rådmannens konklusjon
Koronautbruddet medfører usikkerhet, også på det økonomiske området. Det er til dels store
sprik mellom ulike prognosemiljøer. KS sine prognoser avviker på noen områder vesentlig fra
regjeringens antakelser i revidert nasjonalbudsjett. Differansene gir prognoser som kan svinge
med flere titalls millioner. kroner i effekt for Karmøy kommune. Denne saken tar utgangspunkt i
anslagene i revidert nasjonalbudsjett, og beregnet virkning av dette for Karmøy. I
utgangspunktet mener regjeringen at de samlede økonomiske virkningene for kommunen er
positive, mens andre forutsetninger kunne gitt en betydelig negativ effekt. Mye ser ut til å
avgjøres av forholdet til hvor mye skatteinntektene går ned på den ene siden, og hvor lav
lønnsveksten blir på den andre.
Men det er disse samlet sett positive virkningene som forutsettes i revidert nasjonalbudsjett som
gir opphav til at det i denne saken netto kan settes av 37,3 mill. kroner til en «korona-avsetning».
Dette skal også dekke merkostnader fremover. Størrelsen på disse er vanskelig å forutsi, og vil
avhenge av smitteutviklingen. For eksempel vil lokale smitteutbrudd, for eksempel på
kommunale institusjoner medføre store ekstrakostnader.
Saken om tiltakspakken er ikke ferdigbehandlet i Stortinget, og det kan komme endringer. Den
vil trolig ikke være ferdigbehandlet i Stortinget før kommunestyret 15. juni Det er en
forutsetning for tilskuddet at tiltakene kommer i gang i 2020. Dersom det kommer endringer i
tiltakspakken etter at kommunestyre har behandlet saken, vil det kunne bli behov for å ta
avgjørelser raskt om disponering av midler. Det vil i så fall kunne bli behov for at ordfører
benytter fullmakt til dette.

Rådmannen i Karmøy, 04.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Artikkel fra KS angående de økonomiske konsekvensene

