Budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020

Budsjettoppfølging av total budsjettramme
Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Administrasjon

P000 STED IKKE ANGITT

Ordinært investeringsprosjekt

Administrasjon

P141 IKT-INVESTERINGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Administrasjon

P553 DIGITALISERING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Administrasjon

P566 ENERGIKARTLEGGING

Ordinært investeringsprosjekt

Årsavhengig budsjettoppfølging

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

-

-

11 525 000

11 525 000

2 000 000

2 000 000

1 442 894

-

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-52 800

-52 800

Salg av grunn der inntektene samlet sett blir satt på fond ved årets slutt.
Disse inntektene er beløpsmessig lave og har vist seg å være vanskelige å
ta høyde for i årsbudsjettet.

10 785 000

1 800 604

10 785 000

Det forventes betydelige kjøp i året. Dette henger sammen med
prosjekter som ble utsatt i 2019. Investeringene i sentral infrastruktur og
datasenterløsninger for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset
brukernes behov.

6 525 000

5 082 000

438 466

5 082 000

2 000 000

2 000 000

-

700 000

-

1 300 000

4. kvartal 2021

Anbefaliingene fra Digitaliseringsrådet vil bli lagt fram til beslutning hos
rådmannens styringsgruppe. Det antas å være start på flere av de valgte
prosjektene i siste del av året.

4. kvartal 2021

Prosjektet har en forsinket fremdrift på grunn av kapasitetsproblemer,
men det har blitt innledet et arbeid for å se på innsparingspotensialet ved
bruk av solceller på kommuale bygg. Dette er i tråd med
oversendelsesforslag nr 6 fra kommunestyremøtet som ble gjennomført
den 10.2.20. Prosjektet vil formelt starte opp sine utredningsarbeider i 3.
kvartal 2020 i forbindelse med ansettelse av ny ingeniør.

4. kvartal 2020

Det er i samarbeid med Haugaland kraft planlagt innkjøp av
reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrøm ved
langvarig strømbortfall. Karmøy kommune kjøper inn aggregat hvor drift
og vedlikehold ivaretas i samarbeid med Haugaland kraft. Det er pr 1.
tertial 2020 behov for avklaringer fra beredskapsgruppen om dette er en
løsning det skal arbeides videre med og hvor det eventuelt skal legges til
rette for å kunne motta strøm fra et slikt aggregat.

1. kvartal 2020

Prosjektet er gjennomført og er i sluttfasen og vil bli avsluttet i løpet av
første halvår.

2. kvartal 2020

Karmøy kommune har blitt orientert om at Telenor skal legge ned
kobbernettet,hvilket innebærer at det ikke er anledning til å benytte
fasttelefon. Det er da viktig at mobilnett er på plass for å sikre at hele
Karmøy kommune har telefontilgang. Per i dag har ikke Feøy
mobilnett.For å løse dette har Telenor foreslått at det etableres en
basestasjon på Feøy. Budsjettet gjelder vår andel av utgiften knyttet til
strømtilgang til basestasjon. Haugaland kraft er i gang med å legge strøm
frem til basestasjonen. Oppføring av mast av Telenor er noe forsinket i
forhold til opprinnelig plan men kobbernettet legges ikke ned før dette er
på plass. Det er nå forventet at alt skal være på plass i løpet av sommeren
2020.

4. kvartal 2020

Dette er midler avsatt til strategisk anskaffelse av eiendommer i Kopervik
området. Dette inkluderer blant annet eiendommene til Kopervik
kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil gjøre
kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens
innbyggere.

1. kvartal 2020

Karmøy kommune har i senere tid arbeidet med strategiske oppkjøp av
eiendommer i kommunen, herunder oppkjøp av Strandgata 6.
Eiendommen ble kjøpt opp med hensyn til den strategiske beliggenheten
ift. øvrige kommunale bygg i området og fordi kommunen tidligere leide
deler av arealet til parkeringsplasser. Anskaffelse av Strandgata 6 ble
budsjettert i 2019, men kjøp og overtakelse fant sted i januar 2020.
Prosjektet kan avsluttes.

4. kvartal 2023

Karmøy kommune ser at behovet for kommunale utleieboliger har blitt
redusert. I henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige
boliger vil kommunen legge ut tre boliger for salg iløpet av mai via
rammeavtale med megler. Behovet for endringer i boligmassen vurderes
fortløpende og utleieboliger blir kjøpt opp eller solgt etter behov.

1. kvartal 2020

Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

2

Administrasjon

P585 RESERVESTRØM

Ordinært investeringsprosjekt

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

-

1

Administrasjon

Administrasjon

P712 OPPGRADERING AV
KOMMUNESTYRESALEN

Ordinært investeringsprosjekt

P713 BASESTASJON FEØY

Ordinært investeringsprosjekt

1 100 000

1 100 000

1 076 585

1 100 000

27 000

3 738

27 000

2

233 000

233 000

152 678

233 000

80 000

-

80 000

-

2

Administrasjon

P717 KJØP AV EIENDOM

Ordinært investeringsprosjekt

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

-

5 000 000

1

Administrasjon

P722 KJØP AV STRANDGATA 6

Ordinært investeringsprosjekt

2 358 000

2 358 000

2 358 085

2 358 000

2 358 000

2 358 085

2 358 085

-85

3

Administrasjon

P990 SALG AV KOMMUNALE
UTLEIEBOLIGER

Årsbevilgning

Barnehage

P518 KONTORER STORASUND
BARNEHAGE

Ordinært investeringsprosjekt

-

175 000

-

175 000

161 955

Kommentar per 1 tertial 2020

175 000

-3 000 000

-

13 000

-

-3 000 000

13 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Barnehage

P524 SKUDENES BARNEHAGE VANN/AVLØPSKRAV

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

500 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

-

500 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

500 000

Regnskap 2020

Prognose 2020

-

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

500 000

4. kvartal 2021

Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i
Skudeneshavn som ikke er innfridd enda. I forhold til å innfri
rekkefølgekravet må kommunen bygge ut vann- og avløp i området. For å
redusere kostnadsnivået i forhold til å innfri rekkefølgekravet ønsker
kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av
industrifeltet på Storamyr (P469), samt utbygging av sykkel- og gangveg i
Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger sammen med
hverandre og det antas at disse prosjektene blir ferdigstilt siste kvartal
2021.

1. kvartal 2020

Karmøy kommune har utført utbedringsarbeider på Avaldsnes barnehage.
Bygget er ferdigstilt, ferdigattest er mottatt og barnehagen har tatt i bruk
bygget. Prosjektet er således ferdigstilt og anses som avsluttet.

3. kvartal 2020

Prosjektet er forsinket med bakgrunn i utfordringer med kapasiteten.
Arbeidet med overvannshåndtering er ferdigstilt. Lekeapparatene er
levert, men installasjon må tilpasses barnehagedriften. På grunn av
smittevernregler er det utfordrende å reduserestørrelsen til utearealene
på grunn av anleggsarbeid. Det er allikevel fortsatt planlagt å ferdigstille
prosjektet til oppstart av nytt barnehageår august 2020.

2. kvartal 2023

Oppføring av utleieboliger er ett av tiltakene i boligsosial handlingsplan
for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset
vanskeligstilte frem til 2023. I perioden mellom 2019 og 2020 har
kommunen hatt fokus på å føre opp 4 boliger i Kopervik området, et
arbeid som ferdigstilles april 2020. De resterende seks boligene er
fremdeles under planlegging, der det tas sikte på å få startet neste
underprosjekt i løpet av 2020.

2

Barnehage

Barnehage

P576 AVALDSNES BARNEHAGE OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært investeringsprosjekt

-

5 120 000

5 120 000

5 371 860

5 120 000

128 000

41 678

41 678

86 322
3

P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - Ordinært investeringsprosjekt
UU OG OPPGRADERING
UTEAREAL

-

2 000 000

2 000 000

627 591

2 000 000

2 000 000

627 591

2 000 000

-

3

Bolig

P355 BOLIGER TILPASSET
VANSKELIGSTILTE 2018-2023
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Bolig

P465 OPPGRADERING
KOMMUNALE BOLIGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Bolig

P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL.
OMSORGSTUN MV FASTLANDET

Ordinært investeringsprosjekt

-3 550 000

27 735 000

50 000 000

31 285 000

50 000 000

7 195 748 |

186 074

50 000 000

7 001 000

3 858 008

7 001 000

1 074 000

906 176

1 074 000

49 814 000

-

9 814 000

-

Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen
kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de
kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet og alle
underprosjekter er igangsatt 2019 og ferdigstilles fortløpende. Videre
vedlikeholdsbehov løses via driftsbudsjettet.
40 000 000

4. kvartal 2021

Prosjektet blir ofte omtalt som Spanne seniorlandsby. Kommunestyret
har vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve
grunn til utbyggingen. En av grunneierne har påklaget dette vedtaket via
sin advokat og saken ligger nå hos fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Grunnervervsprosessen gjennomføres av kommunens juridiske
kompetanse på teknisk etat. Denne etaten vil også få ansvaret for å
organisere og følge opp videre prosess med detaljplanlegging og
utbygging av infrastruktur og bygningsmasse. Videre prosjektering og
utbygging av bygg og anlegg i området kan tenkes gjennomført med sikte
på å tilfredsstille lånekriteriene både for bygg, transport og vann- og
avløpsløsninger. Prosessen rundt grunnerverv forventes oppstart i 2020
med hovedutbetaling i 2021.

3. kvartal 2021

Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygger 6
omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i
omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra
Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle
utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn
gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for
kommunens del gå i null. Egen sak om utvidede budsjettramme og
finanisering som egen sak til kommunestyret.

1

Bolig

P517 OMSORGSBOLIGER FOR
VIDERESALG

Ordinært investeringsprosjekt

21 200 000

5 300 000

26 500 000

266 697

11 750 000

16 733 000

144 547

11 500 000

Kommentar per 1 tertial 2020

5 233 000

2

Siden forrige rapportering har arbeidene med skisser fortsatt og det er
kontrahert rådgivere til utarbeidelse av anbudsgrunnlaget. Arbeidene
med skissene viste behov for enten å redusere areal på bygget eller øke
budsjettet. Foreldregruppen ønsker at budsjettrammen skal økes slik at
en får det arealet en ønsker og det vil legges frem en politisk sak knyttet
til dette våren 2020. Det har blitt et mindre opphold i arbeidene på
grunn av korona situasjonen som forsinket oppstartsmøte med
Husbanken. Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom
kommunen og Borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å
avklare utbedring av vegkryss mot fv547. Mål om å lyse prosjektet ut på
anbud innen sommeren 2020. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er
fortsatt 3.kvartal 2021. Nye vedtatte rammer tatt med i rapporten

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Bolig- og
industrifelter

P056 ERVERV/OPPARB.
BOLIGFELT

Ordinært investeringsprosjekt

-25 500 000

Bolig- og
industrifelter

P057 OPPARBEIDELSE
INDUSTRIFELT

Ordinært investeringsprosjekt

-24 000 000

1 330 325

-24 400 000

Bolig- og
industrifelter

P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR Ordinært investeringsprosjekt
IF

4 620 000

206 656

4 620 000

5 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

5 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

409 249

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

5 000 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

-

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-25 500 000

Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av
boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å få
en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av
boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt på grunn av
flere forhold, herunder corona situasjonen. Dette medfører at forventet
salgsinntekt skyves til 2021.
Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av
industrifelt (IF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å
få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Det er forventet en økning
i realiserte inntekter 2020 for planlagt salg av industrifelter tiltenkt 2021
grunnet salg av kommunale områder på Husøy i henhold til vedtak i kst
sak 54/20.

-

1. kvartal 2021

Teknisk prosjektering av industrifeltet har startet og man forventer
anleggsstart mot slutten av 2020 eller starten av 2021. Anleggsperioden
er beregnet å vare i 3-4 måneder. Det knyttes usikkerhet til når
utbyggingskostnadene vil påløpe siden det er avhengig av etterspørsel av
tomteareal. Forventet ferdigstillelse er derfor usikker.

1. kvartal 2021

Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet
på Storamyr. Grunnarbeidene ift utbygging av industrifeltet er forsinket
grunnet en pågående dialog med fylkesmannen, noe som har vist seg å
være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse
blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med
fylkesmannen angående utslipp til bekk er nå avklart. Dagens rørledning
med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk
og en for overvann. Midlene som er avsatt til prosjektet har til formål å
dekke teknisk infrastruktur frem til området. Erverv og grunnrettigheter
for veg og ledningstrasé med grunneigere ble avklart i 2019.

1. kvartal 2022

Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger.
Kommunen vil gjennomføre forhandlinger med grunneier i 2 kvartal 2020,
herunder en makebytteavtale som forventes avklart i løpet av våren
2020. Prosjektering av området vil starte opp 3.kvartal 2020.

1. kvartal 2021

Området er klart til byggemodning (25 tomter). Den tekniske
prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forutsett så prosjektets
fremfrift er forsinket. Området vil være teknisk byggemodnet og klar for
salg første kvartal 2021.

1. kvartal 2021

Området byggemodnes iløpet av tredje kvartal 2020. Med salg 1 kvartal
2021.

2. kvartal 2020

Utbygging av tomter i Jovikvegen er et samarbeid mellom kommunen og
andre grunneiere. Kommunen har vært utfører og de andre grunneierene
betaler for sin del av utgiften. Tilliggende boligtomt er solgt. I 2020
gjenstår kart- og delingsforetning med oppgjør. Det gjenstår avregning
mellom involverte parter, hvorav to private samt VAR-avdeling.

4. kvartal 2018

Karmøy kommune har utviklet store deler av Husøy områder, og dette er
ett av de siste områdene som kommunen vil være med å utvikle. Grunnet
komplesiteten i grunnforholdene i dette området på Husøy har dette
området vært gjenstand for komplekse faglige vurderinger forut
utbygging. Det vil i praksis si at området har blitt gjenstand for marine
undersøkelser, prosjektering og et utstrakt samarbeid med Arkeologisk
Museum i Stavanger (AMS) for å få avdekket hvilke områder som er egnet
for videre utbygging. På bakgrunn av arbeidet som ble utført ble det
identifisert flere arkeologiske funn på området. Ut fra en kost/nytte
vurdering har kommunen således kommet frem til hvilke områder som er
egnet for en utbygging til næringsformål. Dette har medført en del
uforventet ekstraarbeid for kommunen, og samtidig forsinket forventet
fremdrift. Sommeren 2018 foretok AMS feltundersøkelser i området som
ble estimert til litt over tusen arbeidstimer. Nå som AMS har avsluttet sin
innsats i prosjektet så har kommunen fått ekstrakostnader som ikke var
tatt høyde for i opprinnelig budsjett. Dette er en konsekvens av at det er
svært vanskelig å estimere kostnaden for arkeologiske undersøkelser,
både for AMS og kommunen. Prosjektet har derfor et behov for å få tilført
ekstra midler for å ta høyde for disse ekstrakostnadene.

3

Bolig- og
industrifelter

P469 STORAMYR IF ETAPPE 2

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

761 149

4 000 000

3 181 000

11 170

3 181 000

-

3

Bolig- og
industrifelter

P495 FERKINGSTAD BF

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

336 826

2 800 000

2 454 000

-

2 454 000

3

Bolig- og
industrifelter

P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3 Ordinært investeringsprosjekt

Bolig- og
industrifelter

P510
Ordinært investeringsprosjekt
SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN
BF
P538 Jovikvn. boligtomt
Ordinært investeringsprosjekt

Bolig- og
industrifelter

6 100 000

6 100 000

2 032 548

6 100 000

4 081 000

219 950

4 081 000

3

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 647 906

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

1 500 000

-381 000

16 210

-381 000

-

3

3

Bolig- og
industrifelter

P539 Husøy IF - etappe 15

Ordinært investeringsprosjekt

16 880 000

16 880 000

16 887 974

16 880 000

-

416 899

100 000

Kommentar per 1 tertial 2020

-100 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

.

P550 AMLANDSFELTET BF

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

2 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

2 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

392 748

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

2 000 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

1 692 000

170 196

Prognose 2020

1 692 000

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-

1. kvartal 2021

Amlandsfeltet ligger nærheten av den nye skolen på Kopervik og rundt 4
kilometer fra Kopervik sentrum. Boligfeltet er noe forsinket grunnet krav
til overvannsmagasin, store arealer som må skoges samt en større
oppgradering av eksisterende og planlagt lekeplass. Teknisk
byggemodning er planlagt 3 kvartal 2020, forventet å legge ut for salg
første kvartal 2021.

2. kvartal 2020

Mindre etterarbeid med terreng gjenstår, arbeid påbegynt høsten 2019 i
samarbeid med kommunelagerets brukere. Opparbeidelse av voll mot
friområde ferdigstilles vår 2020.

4. kvartal 2024

Prosjektet er halvtår forsinket iforhold til planlagt fremdrift. Bagrunnen at
Haugesund kommune, som i utgangspunktet være med på både
brannstasjon og legevakt, ikke lengre er med på prosjektet. Dette fører til
at staten/Helsefonna (ambulanse) også vurderer veien videre, siden de
først ser for seg å flytte ambulansestasjonen dersom kommunene klarer å
få på plass en felles legevakt. Veien videre må med andre ord avklares før
prosjektet kan fortsette som planlagt.

4. kvartal 2023

Grunneier og kommunen er i dialog vedrørende kjøp av tomt.

2. kvartal 2021

Konkurransegrunnlag for arbeidene i prosjektet er utarbeidet og
konkurranse utlyst. Tildeling vil skje i første halvdel av mai, sannsynlig
oppstart av arbeider i juni 2020. Prosjektet er forventet ferdigstilt våren
2021, men endelig fremdriftsplan vil ikke foreligge før arbeidene er tildelt
og igangsatt.

3. kvartal 2020

Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarriære på
Åkra bu- og behandlingshjem.

4. kvartal 2020

I utgangspunket forventes ferdigstillelse av Norheim BBH, Åkra BBH og
mulig start Tøkjemyr. Det kan tenkes at Corona panemien forskyver
prosessen litt.

2. kvartal 2020

Den nye Åkrallene ble åpnet og tatt i bruk i januar 2020. Det gjenstår noe
arbeid i forbindele med utbedring av mangler i Åkrahallen. Dette arbeidet
er forventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2020. Dette på grunn av
leveringstid for enkelte deler. Infrastruktur arbeideidet er forventet
avsluttet i løpet av våren 2020. Den gamle/eksisterende idrettshallen er
revet/sanert.

1. kvartal 2022

Her vises til egen sak senere i samme møte med egen innstilling om
rammeøkning. Prosjektet er noe forsinket i henhold til opprinnelig plan og
forventet ferdigstillelse forskyves fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022

2

Bolig- og
industrifelter

Brann og
ulykkesvern

P574 BYGNES Ordinært investeringsprosjekt
KOMMUNELAGERET,
NEDSPRENGNING/UTPLANERING
IF
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE,
Ordinært investeringsprosjekt
BRANN OG AMBULANSE

-

1 750 000

1 750 000

1 568 794

1 750 000

196 000

34 589

196 000

3

212 000 000

212 000 000

1 201 078

1 238 000

23 000

54 392

23 000

-

1

Brann og
ulykkesvern

P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN Ordinært investeringsprosjekt

Brann og
ulykkesvern

P720 SKUDENESHAVN
BRANNSTASJON OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært investeringsprosjekt

Helse

P423 FOREBYGGENDE TILTAK
MOT LEGIONELLASMITTE

Ordinært investeringsprosjekt

Helse

P578 DIGITALISERING /
PASIENTSIKRINGSANLEGG

Ordinært investeringsprosjekt

Idrett

86 000 000

86 000 000

63 264

5 000 000

5 000 000

63 264

1 500 000

3 500 000

8 200 000

8 200 000

28 829

8 200 000

8 200 000

28 829

6 500 000

1 700 000

1

2

-10 720 000

4 000 000

4 000 000

3 827 525

3 823 000

172 000

3 058

172 000

12 200 000

22 920 000

4 509 138

5 416 000

5 364 000

-157 554

1 484 000

-

3

3 880 000
3

P513 ÅKRA Ordinært investeringsprosjekt
ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT
SHALLER

-17 300 000

157 000 000

174 800 000

162 456 866

174 800 000

17 974 000

11 978 004

17 974 000

-

3

Idrett

P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL Ordinært investeringsprosjekt

-10 000 000

36 000 000

46 000 000

3 362 917

39 000 000

36 464 000

981 837

3 000 000

33 464 000
2

Kultur

P543 EK-INNSKUDD OPPLEV
AVALDSNES AS

Ordinært investeringsprosjekt

Livssyn

P552 TORVASTAD KIRKE BÅREHUS M/FASILITETER

Ordinært investeringsprosjekt

-

-3 500 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

3 000 000

6 250 000

3 321 148

3 000 000

-1 610 000

-

-1 289 132

1 000 000

-

3. kvartal 2020

Arbeidet er noe forsinket knyttet til Coronasituasjonen, men forventet
ferdigstillelse høsten 2020

-1 610 000

-

2. kvartal 2020

Prosjektet består av bygging av nytt bårehus og riving av det gamle.
Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og karmøy kirkelige
fellesråd. Det er i tillegg lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av kirken.
Prosjektet er i sluttfasen og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken.
Forventet ferdigstillelse av prosjektet i løpet av sensommer/høsten 2020

3

Livssyn

P584 KIRKEBYGG REHABILITERING
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Livssyn

P586 AVALDSNES KIRKE RESTAURERING

Ordinært investeringsprosjekt

Nærmiljø

P212 HISTORISKE AVALDSNES DRIFTSBYGNING OG PARKERING

Ordinært investeringsprosjekt

Nærmiljø

P475 TURVEIER VEA

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

-

23 880 000

23 880 000

23 880 000

23 880 000

-

4 000 000

4 000 000

-

Det er igangsatt arbeid på Falnes kirke med en total utvendig
rehabilitering, inkludert tak og tårn. Arbeidet forventes å være ferdig i
løpet av 2020. Det er igangsatt forarbeid vedrørende Torvastad kirke for
rehabilitering av tak og tårn, forventes også å være ferdig i løpet av 2020

-

4. kvartal 2020
3

-

-1 550 000

Kommentar per 1 tertial 2020

25 000 000

25 000 000

9 600

2 750 000

2 740 000

-

2 740 000

-

1 4. kvartal 2022

1 550 000

3 100 000

69 411

2 900 000

2 831 000

-

2 831 000

-

4. kvartal 2020
1

Prosjektet er forventet å være ferdig i løpet av 2020. Bevilgningen er
gjennomført. Noe arbeid gjenstår og det forventes ikke merforbruk på
prosjektet.
Det forventes å gjennomføre kjøp av driftsbygning 3 tertial 2020.
Forsinkelser i prosessen er grunnet krav til dokumentasjon.
Det forventes at prosjektet blir gjennomført i 2020. Det er usikkerhet
knyttet til kostnader i forbindelse med opparbeidelse og grunnlaget for
tilskudd. Dette vil bli avklart før prosjektet starter.

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Nærmiljø

P486 TURVEIER ALMANNAMYR

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-1 325 000

1 325 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

2 650 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

-

2 250 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

2 250 000

Regnskap 2020

-

Prognose 2020

2 250 000

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-

Kommentar per 1 tertial 2020

4. kvartal 2020

Kommunen er i prosess vedrørende grunnerverv. Bygging er planlagt
raskest mulig etter at grunnerverv er i havn.

4. kvartal 2021

Det skal lages en områdeplan for dette område og man kan ikke
påberegne å få en godkjenning for stiens trasé før denne er vedtatt.
Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige
planer.

4. kvartal 2020

Installasjon av klatretårnet er ferdigstilt. Arbeidet med lekeplass for
mindre barn og tilpasning av stier og belysning ble startet sent i 2019. Det
totale tilbudet skal være rettet mot alle aldersgrupper. Prosjektet
forventes ferdigstilt i løpet av 2020.

4. kvartal 2023

Kommunedelplaner for kommunens tre byer, som ble vedtatt våren 2019,
er nå tatt i aktiv bruk som grunnlag for utarbeidelse av formelle
detaljplaner og konkret behandling av byggesaker. Kommuanl plantrategi
2020-2023 inneholder flere konkrete investeringsoppgaver som følger
som konsekvens og videreføring av kommunedlelplanene. Dette er tiltak
knyttet til planlegging og utforming av torg og byrom i de tre byene.
Realisering av disse tiltakene, som har som formål å etableere enda mer
attraktive bysamfunn i Karmøy, vil kreve betydelige kommunale midler i
de kommende årene.

4. kvartal 2021

Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, og det vil pågå skjøtsel
av uteområdene til og med 2021. Karmøy kommune arbeider for tiden
med å komme til enighet med de to siste leverandørene vedrørende
sluttoppgjør og reklamasjoner. I forhandlingene har kommunen måttet
justere ned kravet da kommunen har fått tilsendt ny informasjon som må
hensyntas. Det gjenstår også arbeid knyttet til krav om
overvannshåndtering for sykehjemmet, noe som har en estimert en
kostnad på kr. 250.000. Prosjektet har på grunn av utbedringsarbeid i
forhold til reklamasjoner og garantier hatt behov for ekstra
byggelederoppfølging i prosjektet, noe som har påført prosjektet
ekstrakostnader. På bakgrunn av disse forholdene har prosjektet behov
for kr. 890.000 for å kunne dekke gjenstående kostnader til
reklamasjoner, overvannshåndtering og sluttfaktura.

2. kvartal 2020

Omsorgsboligene er ferdigstilt, ettårsbefaring er gjennomført og det
gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant
annet må tappevannsystemet til bygget utbedres og lys på Tøkjemyrveien
utbedres. Det knyttes usikkerhet til når utbedringene vil finne sted da
leverandør har utfordringer med feilsøkingen.

4. kvartal 2022

Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32
sykehjemsplasser og åtte omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på
omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18
dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor
eksisterende alderspensjonat. Omsorgssenteret skal plasseres på den
samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Nybygget
skal plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en solrik utsikt mot
skole og hovedvei for at beboerne skal få en koselig hverdag i trivelige
omgivelser. Det er et sterk fokus på at det nye senteret skal unngå et
tradisjonelt og institusjonelt preg. Utformingen av omsorgssenteret er
ment å skape en mer lun og hjemmekoselig atmosfære. Fedigstillelse er
planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet skal kunne løses
innenfor vedtatt totalramme.

1

Nærmiljø

P588 UNIVERSELL UTFORMET STI Ordinært investeringsprosjekt
BUKKØY

-

2 000 000

2 000 000

219 558

252 000

81 000

48 583

50 000

31 000

1

Nærmiljø

P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA
ETAPPE 2

Ordinært investeringsprosjekt

-500 000

1 915 000

2 415 000

594 781

1 915 000

835 000

-485 144

835 000

3

Nærmiljø

P704 BYUTVIKLING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Omsorg

P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2

Ordinært investeringsprosjekt

-

-99 700 000

40 000 000

40 000 000

96 100 000

195 800 000

-

95 157 165

3 700 000

3 700 000

95 968 000

877 000

-

152 329

3 700 000

1 767 000

-

-890 000

3

Omsorg

P523 TØKJEMYR
OMSORGSBOLIGER VEA

Ordinært investeringsprosjekt

-16 000 000

38 976 000

54 976 000

38 668 069

38 976 000

150 000

-

150 000

3

Omsorg

P559 NYE SKUDENES BU- OG
BEHANDLINGSHEIM

Ordinært investeringsprosjekt

-68 933 000

88 338 000

157 271 000

5 032 628

5 290 000

17 954 000

382 241

10 000 000

7 954 000

2

Samferdsel

P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS Årsbevilgning
(ÅRSBEVILGNING)

-

1 000 000

-

1 000 000

Gammel gatebelysning med kvikksølv erstattes med LED-lys. Prosjektet er
i gang, fremdrift og økonomi forventes uendret. Gjennom prosjektet
skifter Karmøy kommune ut alle kvikksølvlamper med moderne og
fremtidsrettet teknologi. Utskiftningen forventes å være på plass i sin
helhet i løpet av 2021.

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Samferdsel

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Samferdsel

P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Samferdsel

P519 NY SOPEBIL

Ordinært investeringsprosjekt

Samferdsel

P563 TOSTEMVEG

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

-

29 671 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

29 671 000

4 250 000

4 250 000

4 500 000

4 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

4 143 495

818 902

24 764 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

21 980 000

73 268

21 980 000

3 500 000

144 938

3 500 000

4 250 000

4 250 000

3 500 000

3 500 000

113 788

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

4. kvartal 2021

Samferdsel
Samferdsel

P565 HOVEDPLAN VEI
Planprosjekt
(PLANPROSJEKT)
P579 GANG OG SYKKELVEI,
Ordinært investeringsprosjekt
EIDSBAKKANE
- STØLEN
P581
LAGERLOKALER
ÅKREHAMN Ordinært investeringsprosjekt

-

51 000 000

51 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

3 000 000

3 000 000

12 567 219
2 045 775

17 000 000

4 949 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

1 886 000

1 151 125
933 952

4 250 000

-

3 500 000

-

3 2. kvartal 2020

4 949 000
1 886 000

1 000 000
-

P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING Ordinært investeringsprosjekt
KOLNES

-

80 000 000

80 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

Reguleringsplan er ikke godkjent ennå på grunn av innsigelse. Dette vil ha
følger for fremdriften, men det tilstrebes fortsatt oppstart i 2020. Det
knyttes usikkerhet til fremdrift da denne i hovedsak avhengig av
grunnervervet.

4. kvartal 2027

Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg.

1 4. kvartal 2023
2. kvartal 2020

-

Ordinært investeringsprosjekt

Skole (inkl.felles P512 STANGELAND SKOLE
skole/idrettsprosjekter)

Ordinært investeringsprosjekt

-

2 250 000

2 250 000

2 014 395

2 250 000

242 000

6 956

242 000

-

416 000 000

426 000 000

57 507 722

209 523 000

157 368 000

10 721 454

150 000 000

7 368 000

Sektor for samferdsel og utemiljø holder for tiden på med å flytte inn i et
nybygg på ca. 130m² på Åkra. Bygget rommer garderober, spiserom og
kontorfasiliteter. Korona situasjonen gjorde at prosjektet ble forsinket
noen uker i forhold til planlagt ferdigstillelse på grunn av restriksjoner på
antall arbeidere som kunne oppholde seg på bygget samtidig. I tillegg er
entreprenør noe forsinket med ferdigstillelsen av prosjektet. Prosjektet er
akkurat innenfor vedtatt budsjettramme i april 2020 men sluttoppgjør
med entreprenør gjenstår.
Tidligere vedtatt kommunedelplan for Kolnes/Eike/Skre, med
oppfølgende reguleringsplan for Ny Eikeveg, danner grunnlaget for nylig
igangsatt reguleringsplanprosess for en sentral del av boligområdet som
nå er tenkt utbygget. Kommune har, etter gjennomført konkurranse,
engasjert Cowi til å bistå med dette arbeidet. Videre utvikling av området
må skje i tett samhandlign mellom private utbyggingsaktører og
kommunen ved bruk av egnede verktøy som utbyggingsavtaler.

2. kvartal 2020

Prosjektets vesentlige deler er ferdigstilt. Det mangler noe små detaljer
som avretting av akebakken. Prosjektet forventes ferdigstilt i andre tertial
2020.

3. kvartal 2022

Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er
inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022.
Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten vil
pågå i perioden mars - august 2020.

3
-10 000 000

I reviderte planer blir prosjektet gjennomført i 2023.

4. kvartal 2023

1

Skole (inkl.felles P034 UU OG OPPGRAD.
skole/idrettsUTEAREAL KOPERVIK SKOLE
prosjekter)

Forventet leveranse av ny sopebil innen sommeren.

2. kvartal 2021

3

Samferdsel

Det er flere større prosjekter som skal ha oppstart i 2020, f. eks. gang- og
sykkelvegen i Syrevegen, som alene er budsjettert med 10 mill. kroner.
Det er derimot ikke helt avklart om det er mulig å få brukt de budsjetterte
midlene. En nærmere avklaring vil være mulig med rapportering for andre
tertial.
Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og
vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med
moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet.

2
Samferdsel

Kommentar per 1 tertial 2020

Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) er påbegynt i april 2020. Arbeidet i
Lyngvegen ferdigstilles i november 2021. Dette på grunn av at arbeidet i
Lyngvegen utføres etappevis. Dette for å hindre at arbeidene i Lyngvegen
ikke hindrer tilkomst til skoletomten.

3

Kruse Smith har oversendt et varsel om force majeure grunnet
koronaviruset. Byggherre er ikke varslet om konkrete forhold som har
medført til en fremdrift og/eller kostnadskonsekvens som følge av
koronaviruset på nåværende tidspunkt.

Skole (inkl.felles P535 VORMEDAL
skole/idrettsUNGDOMSSKOLE prosjekter)
REHAB/PÅBYGG

Ordinært investeringsprosjekt

Skole (inkl.felles P721 VORMEDAL
skole/idrettsUNGDOMSSKOLE - UU OG
prosjekter)
OPPGRADERING

Ordinært investeringsprosjekt

VAR

VAR

150 000 000

150 000 000

129 412 989

150 000 000

32 360 000

14 900 858

32 360 000

-

3. kvartal 2020

Prosjektet inneholder renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til
skolen. Det er i 2019 igangsatt ombyggingen av skolen. Prosjektet
opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme, og
prognoser viser et potensielt overskudd i prosjektet. Planlagt
ferdigstillelse er fortsatt august 2020.

4. kvartal 2020

Uteområdene vil bli ferdistilt i løpet av høsten 2020. Dette avhenger av at
tilbygg til skole blir ferdigstilt i henhold til plan.

4. kvartal 2024

Det blir ikke oppstart av arbeider på vann og avløpsutbygging Kolnes i
2020. Områdeplan er ikke ferdig og det foreligger ikke utbyggingsavtaler
på arbeidet.

3. kvartal 2020

Det har vært noe ombygging av pumpestasjonene i 1. tertial. Ellers ingen
utgifter på oppgradering av utearealene. I hovedplan avfall er det flere
prosjekter som går på uteareal i Borgaredalen. Det er derfor naturlig at
dette prosjektet, P545, avsluttes og at resterende midler flyttes til
hovedplan avfall.

3

600 000

600 000

-

600 000

600 000

-

600 000

1

P503 VANN OG
AVLØPSUTBYGGING KOLNES

Ordinært investeringsprosjekt

P545 OPPGRADERING UTEAREAL
BORGAREDALEN

Ordinært investeringsprosjekt

21 897 000

21 897 000

1 579 890

1 897 000

420 000

-

-

420 000
1

2 282 000

2 282 000

1 865 079

2 282 000

417 000

-

-

417 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

VAR

P568 NY GJENVINNINGSSTASJON Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

20 500 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

20 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

110 006

102 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

7 500 000

Regnskap 2020

182 515

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

500 000

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

7 000 000

4. kvartal 2022

Forprosjektet med Omega Areal er nå i sluttfasen. Løsningen vil gi våre
innbyggere en moderne, fremtidsrettet miljøpark som kan ivareta
sorteringskrav på en god måte for innbyggere og ansatte. Konseptet
innebærer en helhetlig plan for miljøparken, og man legger opp til
kostnadssynergier ved å gjennomføre flere av prosjektene parallelt.

4. kvartal 2027

Flere tiltak i hovedplanen må utsettes til 2021. Det gjelder hovedsaklig
tiltak knyttet til deponiet, ettersom vi venter på svar på søknad om ny
utslippstillatelse og avslutning av deponi 1 fra Fylkesmannen. Nytt
ledningsnett for overvann i Borgaredalen skyves til 2021 for å utføres
samtidig med graving for ny gjenvinningsstasjon.

4. kvartal 2020

Anbudsarbeid pågår. Dagens slamavvanninganlegg er skjørt og sårbart
med kun en produksjonslinje. Det haster derfor med nytt anlegg, da dette
er eneste måten å avhende 90 m3 slam daglig fra kommunale og private
septiktanker i Karmøy kommune. Et nytt anlegg vil gi betydelig bedre
rensing av slammet og arbeidsmiljøet vil bli langt bedre med et lukket
anlegg.

4. kvartal 2029

Usikkerhet til oppstart av videre arbeider når resultater av prøvetaking og
rapport for dette foreligger i oktober. Kostnadene så langt vil gi oss et
total forbruk i 2020 på ca. kr. 1.000.000,-

4. kvartal 2021

Arbeidet med detaljprosjektering har ikke fått den oppstarten vi håpet
på. Det arbeides med grunnlag for totalentreprise.

1

VAR

P569 NY HOVEDPLAN AVFALL
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

42 150 000

42 150 000

VAR

P570 SLAMBEHANDLING
BORGAREDALEN

Ordinært investeringsprosjekt

-

6 000 000

6 000 000

2 355 259

-

14 800 000

13 702 000

1 331 899

6 350 000

6 000 000

6 000 000

75 463

6 000 000

7 352 000

-

2

VAR

P573 RESERVEVANNSFORSYNING Ordinært investeringsprosjekt

-

603 500 000

603 500 000

227 783

2 500 000

2 357 000

85 019

1 000 000

1 357 000
1

VAR

P583 NØDSTRØMSAGREGAT
BREKKE VANNBEH.

Ordinært investeringsprosjekt

-

17 000 000

17 000 000

111 270

17 000 000

16 958 000

-

8 479 000

8 479 000

Kommentar per 1 tertial 2020

2

VAR

P600 HOVEDPLAN AVLØP 20162024 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

753 524 000

753 524 000

220 945 614

353 524 000

147 436 000

21 426 167

100 140 000

47 296 000

4. kvartal 2024

Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil videre slik som
planlagt. Noen underprosjekter vil ha behov for endrede rammer. Dette
hensyntas i revidert tiltaksliste til hovedplan. I tillegg blir det utsettelser
på prosjekter pga stopp i omkjøringsvegen og utsettelse ny Eikeveg.

VAR

P610 HOVEDPLAN VANN
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

823 025 000

823 025 000

39 397 428

148 025 000

111 565 000

3 472 266

72 457 251

39 107 749

4. kvartal 2029

Hovedplan vann skal legges frem for behandling etter sommeren. Noen
prosjekter i denne planen ligger inne i 2020, men har ikke fått oppstart.
Dette er del av strekning Brekke Kopervik og Håvik Høydebasseng.
Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil videre slik som
planlagt. Samtlige entreprenører har varslet usikkerhet med hensyn til
levering av materiell, men er ikke påvirket sålangt. Vi har utsettelser på
prosjekter pga stopp i omkjøringsvegen og utsettelse ny Eikeveg.

VAR

P715 ELEKTRISKE
Ordinært investeringsprosjekt
RENOVASJONSBILERTILBRINGERBIL-LADEFASELITETER

19 200 000

25 100 000

12 550 000

12 550 000

12 550 000

3. kvartal 2022

Prosjektet er i gang, og det skjer mye i markedet for elektriske lastebiler
nå. Signalet fra markedet er at vi vil ha flere typer å velge mellom om vi
venter noe med leveringsdato. Vi regner med å sende ut anbud høsten
2020, og at beløpet i sin helhet betales i 2021, samt at bilene leveres mot
slutten av 2021. ENOVA-støtten på 5,9 millioner vil komme som fradrag
på investeringen når prosjektet er ferdig.

3. kvartal 2022

Det er investert i avfallsdunker knyttet til overgangsfase til ny ordning.
Avklaringer rundt ny henteordning er under planlegging og prosjektet
forventes å bli ferdigstilt i 2022.

-

-

-

1

VAR

P718 NYE AVFALLSDUNKER

Ordinært investeringsprosjekt

25 500 000

25 500 000

265 284

1 000 000

1 000 000

265 284

1 000 000

1

VAR

P719 RENSING AV SIGEVANN FRA Ordinært investeringsprosjekt
DEPONI

Økonomi

P501 MINDRE OPPGRADERINGER Årsbevilgning
AV BYGG OG ANLEGG
(ÅRSBEVILGNING)

Økonomi

P527 UNIVERSELL UTFORMING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Økonomi

P716 KJØP AV BILER OG
MASKINER

Årsbevilgning

20 000 000

20 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

-

5 000 000

Rensing av sigevann må utsettes i påvente av hvilke krav vi får fra
Fylkesmannen i ny utslippssøknad. Midlene overføres til 2021

1

15 550 000

15 500 000

6 590 935

9 550 000

9 000 000

1 548 571

9 000 000

Årsbevilgningen for 2020 er blant annet tenkt brukt til oppgradering av
klimaskall ved Karmøy rådhus fase D, nye audioguider til Norvegen
historiesenter, oppgradering av heiser på Norheim Bu- og
behandlingsheim og oppgradering av tak Sevland skole. Det er pr 1 tertial
2020 ikke planlagt for hele årsbevilgningen. Dette for at det skal være
midler i bevilgningen til å løse eventuelle pålegg og behov som måtte
dukke opp i løpet av året.

3 024 000

1 076 436

3 024 000

-

250 000

242 000

250 000

-

4. kvartal 2023

Medgåtte midler i 1 tertial 2020 har gått til å ferdigstille universell
utforming av småsalene i 2. etasje Karmøy kino. Prosjektet er ferdigstilt,
men sluttoppgjør gjenstår på ca 1.1 MNOK. Resterende beløp prioriteres i
henhold til vedtatt plan for universell utforming.
I forbindelse med utbruddet av koronaviruset ble det tatt en beslutning
om å anskaffe 5 nye desinfiseringsmaskiner. Disse har en kostnad på 1,35
mill. kroner. Prosjektet er nærmere omtalt i budsjettreguleringssak om
korona.

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Økonomi

P880 OVERDRAGELSE AV
ANGLEGG FRA ANDRE

Årsbevilgning

-848 000

19 299

-848 000

Økonomi

P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP Årsbevilgning

8 000 000

-

8 000 000

Økonomi

P999 FORMIDLINGSLÅN
HUSBANKMIDLER

Skole

P590 Veavågen skole - utvidelse

Økonomi

Søragaten 75 (nytt)

Bolig- og
industrifelter

Husøy IF - klargjøring av område 6

Ordinært investeringsprosjekt

303 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

Kommentar per 1 tertial 2020

Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel
på 25 % av justeringsbeløpet.

KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med
på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet.
Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si
at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen
(selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser
også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av
egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for
sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet.

53 238 000

23 367 706

53 238 000

-

Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor, og alle budsjettmidlene
for 2020 er fordelt (enten utbetalt, eller gitt tilsagn på). Her vises det til
egen budsjettsak knyttet til startlån

500 000

223 783

500 000

KST sak 32/20 planleggingsmidler tomtevalg ny skole Veavågen.

120 000

-

120 000

Salg av eiendom i 2013 der det i ettertid har vist seg å være mangler ved
eiendommen. Det forventes å få en løsning i saken og at det innstilles på
midler til å få rettet opp i manglene.

10 000 000

-

10 000 000

Sak i kommunestyret den 11. mai der det ble vedtatt å skyve fram
budsjettmidler fra 2025 til 2020, og samtidig øke rammen fra 6,25 mill til
10 mill.
208 517 986

