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Møtte for Rune Midtun

Rådmann, stabssjef, økonomisjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst- og kultur
og formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord: Søknad om støtte til «We care cup 2020».
I forkant av møtet ble det avholdt en orientering av smittevernlege Martin Eikrem og
kommuneoverlege Katrine M. Haga Nesse om status og beredskap i kommunen i forbindelse
med coronaviruset.
Innkallingen godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste med orientering deretter
godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 21/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 17.02.2020
Behandling:
Gaard viste til feil i navneliste ved høyres varamedlem Ole Kristian Nilsen.
Enstemmig godkjent med rettelse.
Vedtak:

Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 17.02.20 med rettelse.

Saknr. 22/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 10.02.20
Behandling:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I
TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt
omkringliggende kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til
private barnehager, og i så fall hva som er bakgrunn for dette.
Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen
for Karmøy kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart
med de omkringliggende kommunene til Karmøy.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo at svar utredes i notat til neste kommunestyremøte
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AS) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret ber om at det utarbeides samarbeidsavtale mellom Karmøy Røde Kors og
Karmøy kommune. Dette for at de frivillige mannskapene kan benyttes på best mulig måte
når det er nødvendig. De ressurser som er tilgjengelige hos Røde Kors innarbeides i
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kommunens oversikt over interne og eksterne ressurser som kan komme til nytte i en
krisesituasjon.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) viste til at Karmøy kommune nå har inngått avtale med Røde Kors. Det foreslås
derfor å ta saken til etterretning.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET
- kommunestyret 10.02.20.
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet
I Eldreomsorg, barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å se
det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og
ikke minst god læring i organisasjonen.
Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste
institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og
oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at
melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som
legges frem til kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging
av rapporten innen utgangen av 2020.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.
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Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Gjenåpning av Kopervik Aldersheim som sykehjem
Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter fra
sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse pasientene til
rett tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har «overliggerdøgn» med til
dels store summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette, og med en betaling på rundt
5.ooo kroner pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie
plasser i Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik
Aldersheim, som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4
plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en
dement avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid
foretatt utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17
plasser kjapt ved Kopervik Aldersheim.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et
samarbeid med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til
ivaretakelse av våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på
sykehus.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AS) fremsatte forslag om å oversende forslaget til rådmannen.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Hvert år forårsaker fyrverkeri store personskader i øynene på landsbasis samt materielle
skader. Det er på tide å tenke nytt og felles oppskyting under sikre rammer er veien å gå.
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Skudeneshavn hadde felles oppskyting i 2018, noe som betegnes som en suksess. I 2019
hadde Kopervik og Åkrehamn sammen med Skudeneshavn felles oppskyting av fyrverkeri.
Det var en stor opplevelse alle plasser. Tysvær prøver på det samme i 2020/2021.
På sikt håper vi at felles oppskyting blir regelen og ikke unntaket i Karmøy og
omkringliggende kommuner.
I 2014 mistet en kamerat av meg et øye etter at han skulle kaste et fyrverkeribatteri 1,
nyttårsdag. Han spylte også batterier, men allikevel gikk det av.
«Jeg skulle ta av folien på batteriet og det var da kula kom. Den traff rett over det venstre
øyet mitt, sier Arvid Horn.»
«Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Fem
av skadene er alvorlige.
-I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var
forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål
til NRK.
Fire av skadene som behandles i Oslo betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn og
den yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.»
Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier at tallet er en
økning fra i fjor.
-Fem av de 16 er alvorlig skadd. De elleve aldre har øyeskader som er moderat alvorlige.
Ingen av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, forteller
han.
-De fleste skadene skjer ved at personen går tilbake til et batteri som ikke har gått av,
forteller Bull når NRK møter han på Haukeland.
Han mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri for å få slutt på
de alvorlige øyeskadene.
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger 100 000 kroner fra disposisjonsposten til Skudeneshavn, Åkrehamn,
Kopervik og Norheim/Vormedal til fyrverkeri. Beløpet fordeles jevnt på de fire stedene.
Lokale foreninger som f.eks Skudeneshavn næringsforening, Byen Vår Kopervik, Åkrehamn
vekst og Handelsforening på Norheim/Vormedal tar seg av innsamling av midler fra andre
organisasjoner samt private.
Kyndig personell skal ta seg av oppskyting av fyrverkeriet.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om at forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i
budsjettforslag i oktober
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Hansen (SV): fremsatte forslag om å vurdere lysshow i stedet for fyrverkeri.
Votering:
Forslagene fra Nilsen (AP) og Hansen (SV) ble enstemmig oversendt rådmannen uten
realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Begrunnelse:
Solcelleteknologien har gått fremover med stormskritt de siste årene. Pris på solcelleanlegg
har nå falt så mye at det er økonomisk regningssvarende å installere dette for både
privatpersoner og bedrifter, selv her på vestlandet.
Karmøy kommune har en eiendomsportefølje med mange bygg hvor taket er flatt. Slike bygg
egner seg svært godt med tanke på installering/montering av solceller, da både vinkel og
himmelretning på panelene kan optimaliseres i forhold til solinnstrålingen.
Samtidig har Karmøy kommune betydelige midler investert i finansielle instrumenter, så
som aksjer, aksjefond og rene bankinnskudd. Disse midlene kunne alternativt bli investert i
solceller, noe som sannsynligvis kunne gi konkurransedyktig avkastnin i form av
egenprodusert strøm.
Tiden er nå kommet for at også Karmøy kommune tar steget inn i det grønne skiftet, og som
et første skritt må potensialet for solcellepanel på kommunens bygningsmasse kartlegges.
Muligheter for å knytte til seg lokale leverandører av solcelleanlegg bør også vurderes.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utarbeide følgende:
En oversikt over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcellepanel.
Et overslag over kapitalbehov, potensiale for strømproduksjon og mulige støtteordnigner for
installasjon av solvellepanel/anlegg på egnede kommunale bygg.
Resultatene må være tilgjengelig for neste års budsjettbehandling, slik at eventuelle
investeringsbehov kan ivaretas i budsjettet for 2021.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.
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Spørsmål 1 - fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.
«Flere kommuner tilbyr gratis deltakelse i «sykle til jobben»- aksjonen. På listen står Karmøy
kommune. Tilbakemeldinger jer har fått går på at avtalen med Karmøy kun gjelder for
fastlandssiden. Jeg håper at dette er misforståelse, men ber om tilbakemelding på dette til
neste møte.»
Ordfører informerte om at dette svaret utredes i neste kommunestyremøte, mulig det kan gis
allerede i formannskapsmøte.
Behandling:
Svaret ble gitt i notat fra rådmannen.
Notatet vil også legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Jeg ber om at rådmannen kan vurdere utvidet åpningstider for SFO på morgen og
ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre kommuner
med bakgrunn i å;
se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO årpningstider som kan samkjøres med
arbeidstider for de som jobber turnus og
se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker på sommer).»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Svar ventes
før sommeren 2020.

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Spørsmål 2 fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Løndalen (KL) viste til Susan Borg (KL) sitt oversendelsesforslag vedrørende BPA
(brukerstyrt personlig assistanse), og etterlyste svar på dette.
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Ordfører informerte om at dette svaret blir besvart når Borg er tilstede.
Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.
«Høyre er eit parti som er opptatt av god samferdsle og kommunikasjonar. Det diskuteres
her i kveld beredskap. Samferdsel er ein viktig pilar i beredskapen vår. God samferdsel og
infrastruktur både i sør og nord i vår kommune er god beredskap. Me har fleire viktige
prosjekter på gang i så måte, kan nevne både ny fv. 47 og E134.
Sett i lys av at ein nermer seg oppstart av vedtatte prosjekter i nasjonal transportplan for
E134 fra Vågslid i Vinje og vestover mot Karmøy til Husøy:
Korleis ligg me an med reguleringsarbeidet i Karmøy når det gjeld forbetring og utvidelser
av traseen E134 fra Karmøy si fastlandsside, ev ny bruløysing. Fra Torvastad videre sørover
til flyplasskrysset, rundkøyringa der og videre vegtrase ned mot og over Husøy
industriområde?
Som me veit, det er ikkje automatikk i bygd veg sjøl om vegen ligg inne i NPT.
Er Karmøy kommune klar?
Kva med våre nabokommuner?»
Ordfører registrerte spørsmålet som mottatt, og viste til at dette skal besvares i notat.
Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I TILSKUDD
TIL PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Svar utredes i notat til neste kommunestyremøte.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig tatt til etterretning.
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Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig oversendt til administrasjonsutvalget.

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i budsjettforslag i oktober

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.
Behandling:
Svaret ble svart ut i notat fra rådmannen.
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
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Vedtak:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.
Behandling:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.
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Saknr. 23/20
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING
2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:

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

324 908 000 kroner

Til finansiering av startlån til videre utlån
Sum låneopptak

50 000 000 kroner
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

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

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

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

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

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

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020
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Tabell 3. Rebudsjettering 2020

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

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

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

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

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

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

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

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

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

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

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

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

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

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

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

Saknr. 24/20
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i
selskaper som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis
leges til grunn.
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Saknr. 25/20
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13».

Saknr. 26/20
REFERATLISTE FORMANNSKAPET 02.03.20
Behandling:
1. Møteprotokoll hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.20
Tatt til etterretning
2. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 21.01.20
Tatt til etterretning

3. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 18.02.20
Tatt til etterretning

4. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.20
Tatt til etterretning
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
Tatt til etterretning

6. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 11.02.20
Tatt til etterretning
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7. Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Tatt til etterretning

8. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune
– Skatteetaten
Tatt til etterretning

9. Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med 1.mai – LO i Nord- Rogaland
Tatt til etterretning

10. Utsending/informasjon til kommuner og fylker fra Frivilligheten Norge
Tatt til etterretning

11. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
Tatt til etterretning

12. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og
utbedring av E134 Husøyvegen.
Tatt til etterretning

13. Brev fra Det Kongelige Forsvarsdepartement – Frigjørings- og veterandagen 8.mai
2020.
Tatt til etterretning

14. Søknad om støtte til «We care cup 2020»
Nilsen (AP) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Enstemmig vedtatt å realitetsbehandle saken.

Nilsen (AP) foreslo å overføre 10.000 fra formannskapets disposisjonspost.

Votering:
Forslaget fra Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Side 15 av 19

Høringer:

A. Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – bruk av kunstig
lys ved jakt på villsvin
Tatt til etterretning

B. Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler
omfattet av beredskapsplikt
Tatt til etterretning

C. Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge,
del 2
Tatt til etterretning

D. Høring – Forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om
sykepenger og stønad ved barns sykdom
Tatt til etterretning

E. Status for planarbeidet og ny kunnskap - Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland
Tatt til etterretning

F. Høring – Forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunens saksbehandling av
IBU-midler m.m.
Tatt til etterretning

G. Høring av forslag om endringer i solarieregelverket.
Utgår – ble behandlet i siste formannskapsmøte.

Side 16 av 19

Saknr. 27/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 02.03.20
Behandling:
1. Grindhaug (KRF) viste til sak om økning i transportkostnader for utviklingshemmede.
Grindhaug (KRF) fremmet følgende fellesforslag for AP,FRP, KRF, SP og V:
Vi er opptatt av en rettferdig ordning og ønsker en sak til kommunestyret 20/4 hvor en legger opp til at
en harmonisering av egenandel skjer over en periode på 3 år.
Gaard (H) fremmet fellesforslag for H, SV og KL:
Vi ønsker en sak til kommunestyret der transport for/av funksjonshemmede legges frem for
kommunestyret. Det vektlegges normalt behov, herunder arbeid.
Votering:
Grindhaug (KRF) trekker sitt forslag.
Fellesforslag fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt

2. Medhaug (H) etterspurte status for interkommunal legevakt og brannsamarbeid.
Interkommunal legevakt og brannsamarbeid
Ordfører svarte:
Status brannsamarbeid:
Haugesund kommune har sagt opp sitt samarbeid i avtalen, som opprinnelig var mellom 9
kommuner. Det er gjort forsøk fra selskapets side å få til et drøftingsmøte, noe Haugesund
kommune nå er positive til.
Styreleder, leder representantskapet og ordfører i største eierkommunen skal møtes for
drøfting i midten av mars. Et eventuelt resultat skal da opp til ny behandling i
representantskapet.
Status legevakten:
Tysværs intensjon er å få ny interkommunal legevakt på Raglamyr. Karmøy kommune
ønsker ny sak, forhåpentligvis i løpet av våren. Mulig Karmøy kommune stiller som
vertskommune for samarbeidet.
Gaard (H) ønsker over kostnadsoverslag ved at Haugesund trakk seg fra Haugaland Brann
og Redning IKS.
Rådmannen skal besvare dette spørsmålet.
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3. Thorheim (KL) etterspurte status for seniorlandsby på Spanne.
Ordfører svarte: Det har vært mekling med Fylkesmannen i saken, og dialog med de 3 eierne
av aktuelle eiendommer. Den ene eieren, Haugaland kraft, er fornøyd med tilbudet. De 2
andre eierne er privatpersoner, og har mottatt ulik takst på sine eiendommer. Det har vært
uenighet om verdsettingen, og det er nå gjort vedtak om ekspropriasjon. Karmøy kommune
har som mål å øke med 100 sykehjemsplasser innen år 2026, hvor 60 plasser blir i
seniorlandsbyen.

4. Thorheim (KL) etterspurte status for Reiselivsfond – fjord motorpark.
Ordfører svarte: Tingrettsbehandling (gyldighetsvurdering av vedtaket) 17.-18.mars og 24.25. mars

5. Thorheim (KL) etterspurte status for Rogfast.
Ordfører svarte: Vi ønsker å gjenoppta anleggsarbeidene omgående. Viktig også for
Karmsund havn. Utfylling i sjø skal komme fra masser fra Rogfast
Haugaland næringspark – flere store nasjonale og internasjonale aktører er aktuelle. Håper
på nyetablering og oppsving. Karmsund havn – driftspreget havn – fremstå offentlig.

6. Gaard (H) etterspurte status for omkjøringsvegen.
Ordfører svarte: Møte i styringsgruppen. Skriv som underlag. Porteføljeinnretning 1, 2 og 3.
Fram til nyttår var det Statens vegvesen som var ansvarlig og ledet prosjektet, mens nå har
Fylkeskommunen overtatt. Under ledelse av Statens vegvesen ble det formidlet at prosjektet
er fullfinansiert (691 mill kr uten kulvert. Eventuell kulvert eller miljøtunnel, var ikke
kostnadsberegnet).
Ferde har i telefonmøte med styringsgruppen uttalt at det blir mindre inntekter i
bompengepakken.
Det er satt av større beløp til usikkerhet ved prosjekter, og er en defensiv innstilling til å
vurdere usikkerhetsmomentene ved prosjektet. (+/- 10%). Prioriteringer og omprioriteringer.
Ordfører og varaordfører skal i styringsmøte. Grunnlaget Gaard viser til er et utgangspunkt
for møtet.
Hansen (SV) Bekymret for om realiteten er om omkjøringsvegen ikke er finansiert
Ønsker en Plan B for mest mulig midler til vegprosjekter. Delprosjekter: oppgradering Åkra,
Veakrossen, FV547

7. Oversendelsesforslag fremsatt av Hansen (SV)
Festivalarrangører har etterlyst retningslinjer for en vergeordning ved kulturarrangementer i
kommunen.
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Forslag:
- Formannskapet ber rådmannen i samarbeid med aktuelle arrangører å utarbeide forslag til
retningslinjer for vergeordning ved kulturarrangementer i kommunen.
-

Formannskapet forutsetter at retningslinjene vil føre til at flere får anledning til å delta på
kulturarrangementer, festivaler og konserter.

-

Formannskapet forutsetter at en vergeordning ikke bryter med, eller medfører endring av,
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Oversendelsesforslaget ble oversendt rådmannen.

8. Grønningen (SP) viser til at det er dårlig tilstand på kommunale sideveger. Kommunens
ansvar ved vedlikehold på veg.
Svaret skal utredes i notat. Formannskapet vil få notatet så snart dette foreligger.

:
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1927
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

02.03.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 17.02.2020

Forslag til vedtak:

Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 17.02.20.

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 17.02.2020
Tid : Kl. 16:00 - 17:15
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Midtun Rune
Grindhaug Alf Magne
Grønningen Tor Asle
Hansen Odd Magne
Gaard Tor Kristian
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Thorheim Helge
Levinsen Marianne Sol
Nilsen Tor Kristian
Løndalen Lillian Levik

AP
AP
AP
FRP
KRF
SP
SV
H
H
H
KL
SV
H
KL

Forfall
Forfall

Forfall
Møtte for Hansen Odd M.
Møtte for Gaard Tor K.
Møtte for Thorheim Helge

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorgssjef, kommunalsjef oppvekst og kultur og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

I forkant av møtet ble et avholdt en presentasjon om omstruktureringer i Kystverket ved
Sveinung Hustoft og Anne Britt Ottøy. Presentasjonen blir sendt ut til formannskapet i
ettertid av møtet.
Innkallingen godkjent. Saker meldt under eventuelt. Saksliste med orientering deretter
godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 13/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 27.01.20.

Saknr. 14/20
PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN
Behandling:
Grindhaug (KRF) fremmet fellesforslag fra AP, FRP, KRF, SP og V om tillegg som pkt. nr. 3:
Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og hovedutvalg teknisk & miljø
før fremleggelse i formannskap og endelig behandling i kommunestyre 11.mai.
Votering:
Innstillingens pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill.
kroner holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.

I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

3. Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og
hovedutvalg teknisk & miljø før fremleggelse i formannskap og endelig behandling i
kommunestyre 11.mai.
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Saknr. 15/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Grindhaug (KRF) fremmet følgende endringsforslag 1. avsnitt fra AP, FRP, KRF, SP og V:
1. Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
så snart som praktisk mulig.
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe 4 korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune. Om
behovet av korttidsplasser øker, og dersom Bokn kommune fortsatt har ledig kapasitet, kan
antallet økes inntil 8 plasser.
Levinsen (SV) fremmet forslag om utsettelse av sak.
Votering om utsettelse:
Realitetsbehandling vedtatt med 10 stemmer mot 1 (SV 1).
Votering:
Formannskapet ser bort fra kulepunktene som ble vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg ved
votering, og voterer over innstillingens pkt. 1 og 2 mot endringsforslag fremsatt av
Grindhaug (KRF) pkt. 1 og 2
Forslag fremsatt av Grindhaug ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 (SV 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim så snart som praktisk mulig.
2. Kommunestyret vedtar å kjøpe 4 korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn
kommune. Om behovet av korttidsplasser øker, og dersom Bokn kommune fortsatt
har ledig kapasitet, kan antallet økes inntil 8 plasser.

Saknr. 16/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal
gjelde i barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
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1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel
4, sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større
grad samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt

154

Veileder i fosterhjem

(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å
følge KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

Saknr. 17/20
SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLINGER I KARMØY
KOMMUNE - 2020 - 2024
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap innvilger AS Vinmonopolet salgsbevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 2 og 3: Drikk som inneholder mellom 4,7 og 60 volumprosent alkohol for
utsalgsstedene:

AS Vinmonopolet Karmøy, Kopervik

Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik

AS Vinmonopolet Karmøy, Oasen

Austbøvegen 16, 5542 Karmsund
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Utsalgsstedene godkjennes i henhold til alkohollovens § 3.3. Videre gis det fortsatt
godkjenning for selvbetjente utsalgssteder.

Åpningstiden for Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departementet.

Salgsbevillingene gjelder for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

Saknr. 18/20
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.

2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre
ledd.
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Saknr. 19/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 17.02.20
Behandling:
1. Søknad om støtte til KNOWHOW- EDTECH 2020
Tatt til etterretning
2. ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse
Tatt til etterretning
3. Oppretting av feil i NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
Tatt til etterretning
4. Ambulerende skjenkebevillinger 2019
Tatt til etterretning
5. Møteprotokoll – ungdomsrådet 28.01.20
Tatt til etterretning
6. Møteprotokoll – eldrerådet 28.01.20
Tatt til etterretning
7. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.20
Tatt til etterretning

Høringer:
A. Høringsuttalelse – Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter.
Tatt til etterretning
B. Grimstadutvalgets utredning – studieplasser medisin
Tatt til etterretning
C. NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Tatt til etterretning
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D. Nye læreplaner i valgfagene
Tatt til etterretning
E. Om NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Tatt til etterretning
F. Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid –
kommunedelplan for overvann
Tatt til etterretning
G. Forslag til kommunal planstrategi for Tysvær kommune 2020-2023
Tatt til etterretning
H. Ekstern Høring: Nasjonalt faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved
forverret somatisk tilstand.
Tatt til etterretning
I.

Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og
olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som naturlig naturtype.
Tatt til etterretning

J.

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse
av varslingsplikten til statens undersøkelseskommisjon.
Brekke Jakobsen (AP) stilte spørsmål om personvern må vektlegges mer enn
samfunnsinteressen i de tilfeller hvor enkelte har reservasjon mot vaksiner.
Medhaug (H) stilte spørsmål om hvilken praktisk betydning dette ville kunne få i
vårt kommunale arbeid.
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Saknr. 20/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 17.02.20
Behandling:
Ordfører minner om møte på Bokn 17. mars kl. 19.00. Formannskapet er invitert til fellesmøte
for formannskapene i Karmøy og Bokn i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom
kommunene.
Ordfører informerte om at rådmannen la frem regnskap 2019 kl. 14.30 i dag. Karmøy
kommune har generelt god økonomistyring med 59 millioner i mindreforbruk 2019.
Det positive resultatet fra regnskapet skyldes blant annet økt utbytte fra Haugaland Kraft,
økning i frie inntekter, herunder skatteinngang, og avkastninger fra markedsporteføljen.
Løndalen (KL) stilte følgende spørsmål:
Tilfredsstiller Skudeneshavn ungdomsskole kravene til universell utforming?
Kommunalsjef oppvekst og kultur bekrefter at kommunen er kjent med dette, og at det
jobbes med å imøtekomme kravene. Saken kommer til politisk behandling innen rimelig tid.
Løndalen (KL) stilte følgende spørsmål:
Karmøylista er bekymret for arbeidsmiljø i barneverntjenesten.
Vi vil foreslå at KS konsulent inviteres til å informere om ståstedsanalysen og belyser
situasjonen og arbeidet videre.Eventuelt at saken oversendes administrasjonsutvalget.
Ordfører svarte: Som arbeidsgiver er vi selvfølgelig opptatt av at alle våre ansatte har godt
arbeidsmiljø uansett arbeidsoppgave og arbeidssted. KS konsulenter inviteres til å orientere
hovedutvalg Administrasjon så snart som praktisk mulig.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 17.02.2020
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 21/20
Behandling:
Gaard viste til feil i navneliste ved høyres varamedlem Ole Kristian Nilsen.
Enstemmig godkjent med rettelse.

Vedtak:

Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 17.02.20 med rettelse.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1940
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

02.03.2020

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 10.02.20

1. Tor Inge Melhus (KL) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt
omkringliggende kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til private
barnehager, og i så fall hva som er bakgrunn for dette.
Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen for Karmøy
kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart med de omkringliggende
kommunene til Karmøy.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.

2. Oversendelsesforslag fremmet av Trygve Hagland (KL):
Kommunestyret ber om at det utarbeides samarbeidsavtale mellom Karmøy Røde Kors og Karmøy kommune.
Dette for at de frivillige mannskapene kan benyttes på best mulig måte når det er nødvendig. De ressurser som
er tilgjengelige hos Røde Kors innarbeides i kommunens oversikt over interne og eksterne ressurser som kan
komme til nytte i en krisesituasjon.
Vedtak:
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV)

Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet
I Eldreomsorg, barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å se det
totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke
minst god læring i organisasjonen.

Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste institusjoner,
der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
1. Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
2. Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
3. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og
oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at
melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå
som legges frem til kommunestyret en gang i året.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og
oppfølging av rapporten innen utgangen av 2020.»
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Helge Thorheim (KL)
«Gjenåpning av Kopervik Aldersheim som sykehjem
Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter fra
sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse pasientene til rett
tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har «overliggerdøgn» med til dels store
summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette, og med en betaling på rundt 5.ooo kroner
pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie plasser i
Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik Aldersheim,
som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4 plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en dement
avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid foretatt
utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17 plasser
kjapt ved Kopervik Aldersheim.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et samarbeid

med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til ivaretakelse av
våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på sykehus.»
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Robin Hult (AP):
«Hvert år forårsaker fyrverkeri store personskader i øynene på landsbasis samt materielle skader.
Det er på tide å tenke nytt og felles oppskyting under sikre rammer er veien å gå. Skudeneshavn
hadde felles oppskyting i 2018, noe som betegnes som en suksess. I 2019 hadde Kopervik og
Åkrehamn sammen med Skudeneshavn felles oppskyting av fyrverkeri. Det var en stor
opplevelse alle plasser. Tysvær prøver på det samme i 2020/2021.
På sikt håper vi at felles oppskyting blir regelen og ikke unntaket i Karmøy og omkringliggende
kommuner.
I 2014 mistet en kamerat av meg et øye etter at han skulle kaste et fyrverkeribatteri 1, nyttårsdag.
Han spylte også batterier, men allikevel gikk det av.
«Jeg skulle ta av folien på batteriet og det var da kula kom. Den traff rett over det venstre øyet
mitt, sier Arvid Horn.»
«Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Fem av
skadene er alvorlige.
-I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var
forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål til
NRK.
Fire av skadene som behandles i Oslo betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn og den
yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.»
Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier at tallet er en
økning fra i fjor.
-Fem av de 16 er alvorlig skadd. De elleve aldre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen
av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, forteller han.
-De fleste skadene skjer ved at personen går tilbake til et batteri som ikke har gått av, forteller
Bull når NRK møter han på Haukeland.
Han mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri for å få slutt på de
alvorlige øyeskadene.
Forslag til vedtak:
1

Formannskapet bevilger 100 000 kroner fra disposisjonsposten til Skudeneshavn,
Åkrehamn, Kopervik og Norheim/Vormedal til fyrverkeri. Beløpet fordeles jevnt på de
fire stedene.

2

3

Lokale foreninger som f.eks Skudeneshavn næringsforening, Byen Vår Kopervik,
Åkrehamn vekst og Handelsforening på Norheim/Vormedal tar seg av innsamling av
midler fra andre organisasjoner samt private.
Kyndig personell skal ta seg av oppskyting av fyrverkeriet.»

Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Nils W Krogh (MDG):
«Begrunnelse:
Solcelleteknologien har gått fremover med stormskritt de siste årene. Pris på solcelleanlegg har
nå falt så mye at det er økonomisk regningssvarende å installere dette for både privatpersoner og
bedrifter, selv her på vestlandet.
Karmøy kommune har en eiendomsportefølje med mange bygg hvor taket er flatt. Slike bygg
egner seg svært godt med tanke på installering/montering av solceller, da både vinkel og
himmelretning på panelene kan optimaliseres i forhold til solinnstrålingen.
Samtidig har Karmøy kommune betydelige midler investert i finansielle instrumenter, så som
aksjer, aksjefond og rene bankinnskudd. Disse midlene kunne alternativt bli investert i solceller,
noe som sannsynligvis kunne gi konkurransedyktig avkastnin i form av egenprodusert strøm.
Tiden er nå kommet for at også Karmøy kommune tar steget inn i det grønne skiftet, og som et
første skritt må potensialet for solcellepanel på kommunens bygningsmasse kartlegges.
Muligheter for å knytte til seg lokale leverandører av solcelleanlegg bør også vurderes.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utarbeide følgende:
 En oversikt over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcellepanel.
 Et overslag over kapitalbehov, potensiale for strømproduksjon og mulige støtteordnigner
for installasjon av solvellepanel/anlegg på egnede kommunale bygg.
Resultatene må være tilgjengelig for neste års budsjettbehandling, slik at eventuelle
investeringsbehov kan ivaretas i budsjettet for 2021.»
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

7. Spørsmål fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
«Flere kommuner tilbyr gratis deltakelse i «sykle til jobben»- aksjonen. På listen står Karmøy
kommune. Tilbakemeldinger jer har fått går på at avtalen med Karmøy kun gjelder for

fastlandssiden. Jeg håper at dette er misforståelse, men ber om tilbakemelding på dette til neste
møte.»
Ordfører informerte om at dette svaret utredes i neste kommunestyremøte, mulig det kan gis
allerede i formannskapsmøte.

8. Oversendelsesforslag fremsatt av Svanhild Andersen (AP):
«Jeg ber om at rådmannen kan vurdere utvidet åpningstider for SFO på morgen og ferieavvikling
om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre kommuner med bakgrunn i å;
1. se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO årpningstider som kan samkjøres
med arbeidstider for de som jobber turnus og
2. se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker på sommer).»
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Svar ventes før
sommeren 2020.

9. Spørsmål fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL)
Løndalen (KL) viste til Susan Borg (KL) sitt oversendelsesforslag vedrørende BPA (brukerstyrt
personlig assistanse), og etterlyste svar på dette.
Ordfører informerte om at dette svaret blir besvart når Borg er tilstede.

10. Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H)
«Høyre er eit parti som er opptatt av god samferdsle og kommunikasjonar. Det diskuteres her i
kveld beredskap. Samferdsel er ein viktig pilar i beredskapen vår. God samferdsel og
infrastruktur både i sør og nord i vår kommune er god beredskap. Me har fleire viktige prosjekter
på gang i så måte, kan nevne både ny fv. 47 og E134.
Sett i lys av at ein nermer seg oppstart av vedtatte prosjekter i nasjonal transportplan for E134 fra
Vågslid i Vinje og vestover mot Karmøy til Husøy:
Korleis ligg me an med reguleringsarbeidet i Karmøy når det gjeld forbetring og utvidelser av
traseen E134 fra Karmøy si fastlandsside, ev ny bruløysing. Fra Torvastad videre sørover til
flyplasskrysset, rundkøyringa der og videre vegtrase ned mot og over Husøy industriområde?
Som me veit, det er ikkje automatikk i bygd veg sjøl om vegen ligg inne i NPT.
Er Karmøy kommune klar?
Kva med våre nabokommuner?»
Ordfører registrerte spørsmålet som mottatt, og viste til at dette skal besvares i notat.

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA
KOMMUNESTYRET 10.02.20
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 22/20
Behandling:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I TILSKUDD
TIL PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt
omkringliggende kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til private
barnehager, og i så fall hva som er bakgrunn for dette.
Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen for
Karmøy kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart med de
omkringliggende kommunene til Karmøy.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo at svar utredes i notat til neste kommunestyremøte
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AS) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20 BEREDSKAPSPLANER I
KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Kommunestyret ber om at det utarbeides samarbeidsavtale mellom Karmøy Røde Kors og
Karmøy kommune. Dette for at de frivillige mannskapene kan benyttes på best mulig måte når
det er nødvendig. De ressurser som er tilgjengelige hos Røde Kors innarbeides i kommunens
oversikt over interne og eksterne ressurser som kan komme til nytte i en krisesituasjon.
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) viste til at Karmøy kommune nå har inngått avtale med Røde Kors. Det foreslås
derfor å ta saken til etterretning.
Votering:

Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET kommunestyret 10.02.20.
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet
I Eldreomsorg, barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å se det
totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og
ikke minst god læring i organisasjonen.
Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste
institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging
av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av
avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som
legges frem til kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2020.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Gjenåpning av Kopervik Aldersheim som sykehjem

Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter fra
sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse pasientene til rett
tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har «overliggerdøgn» med til dels store
summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette, og med en betaling på rundt 5.ooo kroner
pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie plasser i
Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik Aldersheim,
som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4 plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en dement
avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid foretatt
utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17 plasser
kjapt ved Kopervik Aldersheim.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et samarbeid
med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til ivaretakelse av
våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på sykehus.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AS) fremsatte forslag om å oversende forslaget til rådmannen.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Hvert år forårsaker fyrverkeri store personskader i øynene på landsbasis samt materielle
skader. Det er på tide å tenke nytt og felles oppskyting under sikre rammer er veien å gå.
Skudeneshavn hadde felles oppskyting i 2018, noe som betegnes som en suksess. I 2019 hadde
Kopervik og Åkrehamn sammen med Skudeneshavn felles oppskyting av fyrverkeri. Det var en
stor opplevelse alle plasser. Tysvær prøver på det samme i 2020/2021.
På sikt håper vi at felles oppskyting blir regelen og ikke unntaket i Karmøy og omkringliggende
kommuner.

I 2014 mistet en kamerat av meg et øye etter at han skulle kaste et fyrverkeribatteri 1, nyttårsdag.
Han spylte også batterier, men allikevel gikk det av.
«Jeg skulle ta av folien på batteriet og det var da kula kom. Den traff rett over det venstre øyet
mitt, sier Arvid Horn.»
«Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Fem av
skadene er alvorlige.
-I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var
forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål til
NRK.
Fire av skadene som behandles i Oslo betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn og den
yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.»
Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier at tallet er en
økning fra i fjor.
-Fem av de 16 er alvorlig skadd. De elleve aldre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen
av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, forteller han.
-De fleste skadene skjer ved at personen går tilbake til et batteri som ikke har gått av, forteller
Bull når NRK møter han på Haukeland.
Han mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri for å få slutt på de
alvorlige øyeskadene.
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger 100 000 kroner fra disposisjonsposten til Skudeneshavn, Åkrehamn,
Kopervik og Norheim/Vormedal til fyrverkeri. Beløpet fordeles jevnt på de fire stedene.
Lokale foreninger som f.eks Skudeneshavn næringsforening, Byen Vår Kopervik, Åkrehamn
vekst og Handelsforening på Norheim/Vormedal tar seg av innsamling av midler fra andre
organisasjoner samt private.
Kyndig personell skal ta seg av oppskyting av fyrverkeriet.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.
Behandling formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om at forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i
budsjettforslag i oktober
Hansen (SV): fremsatte forslag om å vurdere lysshow i stedet for fyrverkeri.
Votering:
Forslagene fra Nilsen (AP) og Hansen (SV) ble enstemmig oversendt rådmannen uten
realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Begrunnelse:
Solcelleteknologien har gått fremover med stormskritt de siste årene. Pris på solcelleanlegg har
nå falt så mye at det er økonomisk regningssvarende å installere dette for både privatpersoner og
bedrifter, selv her på vestlandet.
Karmøy kommune har en eiendomsportefølje med mange bygg hvor taket er flatt. Slike bygg
egner seg svært godt med tanke på installering/montering av solceller, da både vinkel og
himmelretning på panelene kan optimaliseres i forhold til solinnstrålingen.
Samtidig har Karmøy kommune betydelige midler investert i finansielle instrumenter, så som
aksjer, aksjefond og rene bankinnskudd. Disse midlene kunne alternativt bli investert i solceller,
noe som sannsynligvis kunne gi konkurransedyktig avkastnin i form av egenprodusert strøm.
Tiden er nå kommet for at også Karmøy kommune tar steget inn i det grønne skiftet, og som et
første skritt må potensialet for solcellepanel på kommunens bygningsmasse kartlegges.
Muligheter for å knytte til seg lokale leverandører av solcelleanlegg bør også vurderes.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utarbeide følgende:
En oversikt over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcellepanel.
Et overslag over kapitalbehov, potensiale for strømproduksjon og mulige støtteordnigner for
installasjon av solvellepanel/anlegg på egnede kommunale bygg.
Resultatene må være tilgjengelig for neste års budsjettbehandling, slik at eventuelle
investeringsbehov kan ivaretas i budsjettet for 2021.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Spørsmål 1 - fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.

«Flere kommuner tilbyr gratis deltakelse i «sykle til jobben»- aksjonen. På listen står Karmøy
kommune. Tilbakemeldinger jer har fått går på at avtalen med Karmøy kun gjelder for
fastlandssiden. Jeg håper at dette er misforståelse, men ber om tilbakemelding på dette til neste
møte.»
Ordfører informerte om at dette svaret utredes i neste kommunestyremøte, mulig det kan gis
allerede i formannskapsmøte.
Behandling:
Svaret ble gitt i notat fra rådmannen.
Notatet vil også legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
«Jeg ber om at rådmannen kan vurdere utvidet åpningstider for SFO på morgen og
ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre kommuner med
bakgrunn i å;
se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO årpningstider som kan samkjøres med
arbeidstider for de som jobber turnus og
se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker på sommer).»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Svar ventes før
sommeren 2020.

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) foreslo å oversende forslaget til rådmann.
Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Spørsmål 2 fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Løndalen (KL) viste til Susan Borg (KL) sitt oversendelsesforslag vedrørende BPA (brukerstyrt
personlig assistanse), og etterlyste svar på dette.
Ordfører informerte om at dette svaret blir besvart når Borg er tilstede.

Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
«Høyre er eit parti som er opptatt av god samferdsle og kommunikasjonar. Det diskuteres her i
kveld beredskap. Samferdsel er ein viktig pilar i beredskapen vår. God samferdsel og
infrastruktur både i sør og nord i vår kommune er god beredskap. Me har fleire viktige prosjekter
på gang i så måte, kan nevne både ny fv. 47 og E134.
Sett i lys av at ein nermer seg oppstart av vedtatte prosjekter i nasjonal transportplan for E134 fra
Vågslid i Vinje og vestover mot Karmøy til Husøy:
Korleis ligg me an med reguleringsarbeidet i Karmøy når det gjeld forbetring og utvidelser av
traseen E134 fra Karmøy si fastlandsside, ev ny bruløysing. Fra Torvastad videre sørover til
flyplasskrysset, rundkøyringa der og videre vegtrase ned mot og over Husøy industriområde?
Som me veit, det er ikkje automatikk i bygd veg sjøl om vegen ligg inne i NPT.
Er Karmøy kommune klar?
Kva med våre nabokommuner?»
Ordfører registrerte spørsmålet som mottatt, og viste til at dette skal besvares i notat.
Behandling formannskapet:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1- fremsatt av Tor Inge Melhus (KL) i sak 4/20 ØKNING I TILSKUDD TIL
PRIVATE BARNEHAGER - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Svar utredes i notat til neste kommunestyremøte.

Oversendelsesforslag 2 - framsatt av Trygve Hagland (KL) i sak. 8/20 BEREDSKAPSPLANER I
KARMØY KOMMUNE - kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig tatt til etterretning.

Oversendelsesforslag 3 - fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) i sak 11/20 – EVENTUET kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget enstemmig oversendt til administrasjonsutvalget.

Oversendelsesforslag 4 - fremsatt av Helge Thorheim (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 5 - fremsatt av Robin Hult (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Forslaget oversendes rådmann for å eventuelt inntas i budsjettforslag i oktober

Oversendelsesforslag 6 - fremsatt av Nils W Krogh (MDG) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
Behandling:
Svaret ble svart ut i notat fra rådmannen.
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Oversendelsesforslag 7 - fremsatt av Svanhild Andersen (AP) i sak 11/20 – EVENTUELT kommunestyret 10.02.20.
Vedtak:
Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret
10.02.20.

Vedtak:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H) i sak 11/20 – EVENTUELT - kommunestyret 10.02.20.
Behandling:
Notatet vil legges på innkallingen til neste møte i kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helga Lien
20/1860

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

02.03.2020
16.03.2020

BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020

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

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

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

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

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

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

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

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

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

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

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Investeringsprosjekt

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

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

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

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

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

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

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

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

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

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

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

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

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







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

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

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

P600 Hovedplan avløp (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 95 mill. kroner
Regnskap 2019: 68,9 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 26,1 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er også her knyttet til forsinket fremdrift i flere
underprosjekt. Flere av prosjektene berører både hovedplan vann og hovedplan avløp.
Eksempelvis samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen som har blitt forskjøvet i tid og
endret seg noe; gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim og flomsikring
Norheimsbekken som er blitt flyttet til 2020 og Prestavegen som har fått senere oppstart i
2019 enn planlagt.

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

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

Del 2: Status per 31.12.2019 på utvalgte investeringsprosjekt
Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største
investeringsprosjektene mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til
at disse prosjektene er omfattende med tanke på total budsjettramme har det også vært
stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret 2019. Kortfattet status for hvert enkelt
investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport.

P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller
Brutto budsjettramme: 174,8 mill. kroner.
- spillemidler: 17,3 mill. kroner.
Netto budsjettramme: 157,5 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 157,9 mill. kroner.
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barne- og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar, med offisiell åpning i februar
2020. Hallen vil ha plass til opptil 2400 personer dersom den benyttes til
forsamlingslokale. Prosjektet er utført i en samspillsentreprise og erfaringene fra denne
prosessen har vært veldig gode. Veidekke Entreprenør AS har hatt totalentreprisen på
byggeprosjektet og Vassbakk og Stol AS har hatt jobben med tilhørende
infrastrukturarbeid.
Veidekke har overlevert Åkrahallen til avtalt pris og til avtalt tid. Samspillsentreprisen har gitt
Karmøy kommune som byggherre en unik mulighet til brukermedvirkning, både for egne brukere,
men også til Rogaland fylkeskommune som leietaker. Veidekke har i samarbeid med andre lokale
entreprenører overlevert Åkrahallen til Karmøy kommune i henhold til forventet kvalitet.
Entreprenør har i samspillsentreprisen utført kalkulasjoner og priskonkurranser av valgte
løsninger i prosjekteringsfasen. Dette for å kvalitetssikre at prosjektet ble styrt innenfor vedtatt
budsjettramme i samspillsfasen. Dette har gitt Karmøy kommune en mulighet til en meget god
kostkontroll i prosjektet.

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

P535 Vormedal ungdomsskole – rehab/påbygg
Vedtatt budsjettramme: 150 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 117,5 mill. kroner.

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

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





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

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

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

Del 3: Prosjekt som skal avsluttes.
Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2019 er oppstilt i tabell 1, under
vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for
prosjekt som avsluttes i 2019 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.
Samlet mindreforbruk for de ni investeringsprosjektene som avsluttes er på 16,1 mill.
kroner. Dette skyldes i all hovedsak at P582 Nytt produksjonskjøkken utgår og avsluttes
uten at prosjektet er realisert. Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for
informasjon knyttet til resterende prosjekt som skal avsluttes.

P582 Nytt produksjonskjøkken
Vedtatt budsjettramme: 16 mill. kroner.
Regnskap: 0,3 mill. kroner.
Budsjettavvik: 15,7 mill. kroner.
Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som
aktuelle for ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre
gjennomført en konseptstudie som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i
eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken vil bli langt dyrere enn avsatte
budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor
kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger
legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke
videreført inn i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle
inneholde vurderes veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet

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

Del 4: Årsbevilgninger
Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende
investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet
har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved
årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status
per 31.12.2019. Årsbevilgningene har i 2019 et samlet mindreforbruk på 5,6 mill. kroner.
Mye av mindreforbruket er knyttet til prosjektene P141 IKT- investeringer og P465
Oppgradering kommunale boliger hvor ubrukte budsjettmidler i 2019 unntaksvis anbefales
å rebudsjetteres i 2020. Ser man bort fra disse avsluttes de resterende årsbevilgningene
med et samlet merforbruk på 0,2 mill. kroner.
Rådmannen velger her å omtale spesielt de prosjektene med størst avvik per 31.12.2019.
Det vises ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende
årsbevilgninger.
P141 IKT – investeringer
Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble
i desember 2019 besluttet at en ikke går videre med konseptet i denne omgang. En rekke
IT-prosjekter ble i perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som
utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er
investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre
tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler
fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en årsbevilgning. Dette gjøres
unntaksvis med bakgrunn overnevnte prosess som nå er avklart.

P465 Oppgradering kommunale boliger
Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier
ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene.
Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor
investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende fra 2020. Flere nødvendige
oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble ferdigstilt før
årsskiftet. Det vurderes hensiktsmessig og ryddig at igangsatt arbeid avsluttes og
regnskapsføres på dette prosjektet selv om prosjektet opprinnelig var planlagt avsluttet
per 31.12.2019. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen. Prosjektet avsluttes i sin
helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte
tiltak fra 2019 er ferdigstilt.
P880 Overdragelse av anlegg fra andre
Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av
justeringsbeløpet. Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette

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

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

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

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

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

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

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

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

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

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

Nytt låneopptak for 2020 blir da:
Til finansiering av generelle investeringer
228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer 324 905 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån
50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Prosjektrapport
Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken.
Prosjektrapporten gir status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant
informasjon.
Forklaring til rapportens kolonner:
Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt,
årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.
Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.
Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus
prosjektspesifikk inntekt.
Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap t.o.m. 2019 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2019.
Akkumulert budsjett t.o.m. 2019 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2019.
Årsbudsjett 2019, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2019, oppdatert for vedtatte endringer
gjennom året.
Regnskap 2019 – Regnskap for 2019
Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 – Differansen mellom årsbudsjett 2019 og
regnskap 2019
Til rebudsjettering 2020 – ubrukte budsjettmidler fra 2020 som foreslås rebudsjetteres i 2020.
Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder aller ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den
økonomiske usikkerheten i avsatt budsjettramme.
Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

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

Rådmannen i Karmøy, 19.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Prosjektrapport

Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019
Budsjettoppfølging av total budsjettramme
Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Administrasjon

P141 IKT-INVESTERINGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Administrasjon

P553 DIGITALISERING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Administrasjon

P712 OPPGRADERING AV
KOMMUNESTYRESALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Årsavhengig budsjettoppfølging

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

11 525 000

11 525 000

1 442 894

1 100 000

1 100 000

1 076 585

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

8 525 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

9 784 000

4 999 131

4 784 869

4 785 000

Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble i desember
2019 besluttet at en ikke går videre med dette konseptet i denne omgang. En rekke IT-prosjekter ble i
perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil tidligere
planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er investeringer i sentral infrastruktur og
datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen
foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en
årsbevilgning. Dette gjøres unntaksvis med bakrunn i overnevnte prosess som nå er avklart.

400 000

592 768

-192 768

-193 000

4. kvartal 2021

DigiSos (digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav. no) er et nasjonalt samarbeidsprosjekt
mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet og er en del av DigiFin ordningen. DigiSos ble
implementert i Karmøy kommune i løpet av 2019. Andre digitaliseringsprosjekter året 2019 var sky
baserte tjenester som er abonnementstjenester og defineres derfor ikke som investeringskostnad. Det
kommer nye nasjonale og regionale digitale løsninger som vil være aktuelle fremtidige investeringer. I
tillegg vil etatenes innspill til nye digitaliseringsprosjekt bli vurdert og prioritert i henhold til nytte og
gevinstrealisering første halvdel av 2020. Grunnen til merforbruket i 2019 isolert sett var at DigiSos
prosjektet medførte en oppstartskostnad mot Visma som ikke tidligere var medtatt. I tillegg var
prognosen per 2 tertial 2019 ved en feil beregnet eks. mva. Merforbruket i 2019 trekkes fra avsatt
budsjett i 2020. Total budsjettramme avsatt til prosjektet holdes derfor uendret.

1 100 000

1 072 848

27 152

27 000

1. kvartal 2020

Kommunestyresalen er oppgradert med blant annet nytt teknisk utstyr, nye strømuttak og nytt podie
med rampe opp til podie. Prosjektet har hatt fokus på universell utforming og teknisk brukervennlighet
av rommet. Bord og stoler er også byttet ut, men dette er belastet driftsbudsjettet. Kommunestyresalen
ble tatt i bruk igjen høsten 2019. I 2020 gjenstår det montering av ny dør til kommunestyresalen og
tilhørende elektronikk før prosjektet kan avsluttes.Det er forventet at budsjettrammen holdes. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

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.
Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjettert i 2020.

1. kvartal 2020

Kjøp av Strandgata 6 var budsjettert i 2019. Kjøp og overtakelse ble noe forsinket i forhold til
opprinnelig plan. Overdragelse og betaling fant sted januar 2020. Budsjettmidlene fra 2019 foreslås
derfor rebudsjettert i 2020.

3

Administrasjon

P713 BASESTASJON FEØY

Ordinært
investeringsprosjekt

233 000

233 000

152 678

233 000

152 678

80 322

80 000

3

Administrasjon

P722 KJØP AV STRANDGATA 6

Ordinært
investeringsprosjekt

Administrasjon

P000 STED IKKE ANGITT

Ordinært
investeringsprosjekt

Administrasjon

P711 KJØP AV HOVEDGATA 52,
KOPERVIK

Ordinært
investeringsprosjekt

2 358 000

2 358 000

2 358 000

2 358 000

-

2 358 000

2 358 000
3

12 000 000

12 000 000

9 020 727

Kommentar per 3 tertial 2019

-4 000 000

-7 664 800

3 664 800

9 021 000

9 020 727

273

Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men
som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble per 2 tertial 2020 budsjettert med en
inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt
beløp settes av på ubundet investeringsfond - Oppgradringsfondet. I tillegg har kommunen mottatt
forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård som brant ned, og det arbeides for tiden på med
å kartlegge veien videre. Det vil komme en politisk sak knyttet til valg av konsept. Det er også
tilbakebetalt tilskudd til Husbanken knyttet til et avsluttet prosjekt grunnet bruksendring av boligene.

-

3. kvartal 2019

Hovedgata 52 ble betalt og overtatt av kommunen i 2019. Bygget består av 3 leiligheter og 4
næringslokaler. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2020.

4. kvartal 2023

Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til rådmannens fullmakt til å selge
uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av boligene hadde en gjenstående forpliktelse
ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet. Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er
tilbakebetalt til Husbanken.

1. kvartal 2020

Prosjektet er i gang, gjenstår noe arbeid knyttet til det tekniske. Endelig ferdigstillelse innen 1. tertial
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebudsjettert i 2020.

1. kvartal 2020

Bygget er ferdigstilt, ferdigattest er mottatt og barnehagen har tatt i bruk hele bygget.Før prosjektet kan
avsluttes gjenstår det noe etterfakturering på restarbeid som kommer tidlig vår 2020. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebudsjettert i 2020.

3. kvartal 2020

Prosjektet er forsinket med bakgrunn i kapasistesutfordringer. Arbeidet med overvannshåndtering
starter rett over nyttår. Det påberegnes noe leveringstid på bestilte lekeapparater, planlagt ferdigstilling
er satt til oppstart av nytt barnehageår august 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

3

Administrasjon

P990 SALG AV KOMMUNALE
UTLEIEBOLIGER

Årsbevilgning

Barnehage

P518 KONTORER STORASUND
BARNEHAGE

Ordinært
investeringsprosjekt

P576 AVALDSNES BARNEHAGE OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

Barnehage

-

175 000

-

175 000

-3 424 398

-3 000 000

-3 000 000

-3 424 398

424 398

161 955

175 000

175 000

161 955

13 045

13 000
3

-

5 120 000

5 120 000

5 369 906

5 120 000

5 120 000

4 991 713

128 287

128 000
3

Barnehage

P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - Ordinært
UU OG OPPGRADERING
investeringsprosjekt
UTEAREAL

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

2 000 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

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

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-3 550 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

27 735 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

31 285 000

50 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

3 339 215

186 074

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

6 050 000

1 000 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

6 050 000

3 899 368

2 150 632

2 151 000

5 832 000

4 758 116

1 073 884

1 074 000

1 000 000

9 056

990 944

991 000

2. kvartal 2023

P517 OMSORGSBOLIGER FOR
VIDERESALG

Ordinært
investeringsprosjekt

-16 000 000

4 000 000

20 000 000

266 697

500 000

500 000

266 697

233 303

4. kvartal 2020

Prosessen med å følge opp rettslig grunnervervsprosess blir nå ivaretatt av kommunens juridiske
kompetanse. Formell reguleringplan er, som tidligere rapportert, på plass og kan videreføres i mer
detaljerte planer. Dette vil i første omgang være prosjekter for å etablere nødvendig infrastruktur i form
av veger og vann- og avløpsanlegg. Dette arbeidet vil kreve betydelige kostnader til ekstern
konsulentbistand. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjetteres i 2020.

233 000

3. kvartal 2021

Bevilgningen er basert på at kommunen prosjekterer og bygger 6 omsorgsboliger for videresalg til
borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Kommunen forskutterer utgiftene i sin helhet
under byggeperioden. Prosjektet finansieres så i sin helhet gjennom 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 når prosjektet er ferdigstilt. Siden forrige rapportering er første skisseutkast for
boligene utarbeidet. Skisseutkastet viste behov for å enten redusere areal på bygget eller øke
budsjettet. Foreldregruppen ønsker at budsjettrammen skal økes slik at en får det arealet de ønsker, det
vil legges frem en politisk knyttet til dette snarlig. Avvik mellom budsjett 2019 og prognose 2019
skyldes at arbeider med skisser og anbudsbeskrivelse har tatt lenger tid enn forventet slik at kostnadene
forskyves til 2020. Fremdrift/ferdigstillelse av prosjekt - ferdigstillelse endres fra 2.kvartal 2021 til
3.kvartal 2021. Dette skyldes at arbeidet med tegninger og anbudsgrunnlaget vil ta lenger tid enn
tidligere forventet grunnet reguleringsarbeid samt avklaringer om en eventuell budsjettøkning som
også medfører en forsinkelse i fremdrift. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Riving er gjennomført og alle regningene er nå betalt. Prosjektet kan avsluttes med et lite
mindreforbruk på 104 000 kroner.

1. kvartal 2021

Det knyttes usikkerhet til når kostnadene vil påløpe. Dette er avhengig av etterspørsel av tomteareal.
Forventet ferdigstillelse er derfor usikker. Teknisk prosjektering har startet og man forventer
anleggsstart mot slutten av 2020. Anleggsperioden er beregnet å vedvare 3-4 måneder. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Grunnarbeid og dialog med fylkesmannen viste seg 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. Prosjektet dekker teknisk infrastruktur frem til området, så kan
området byggemodnes når etterspørselen øker. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé
med grunneigere ble avklart i 2019. Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger. Planene er imidlertid på plass, men det
gjenstår en makebytteavtale. Dette forventes ferdig i løpet av våren 2020. Prosjekteringsstart 3.kvartal
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3. kvartal 2020

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
tredje kvartal 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

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.

1. kvartal 2021

Prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til overvann. Fordrøyningsbasseng må på plass for å
løse problemet. Prosjektering ble igangsatt i 2018. Planen videre er at det teknisk byggemodnes og
legges ut for salg første kvartal 2021. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

Bolig

Bolig- og
industrifelter

P536 Sanering Solheimsbrakkene Ordinært
investeringsprosjekt

1 265 000

P388 STØLSMYR - RAGLAMYR
SØR IF

5 000 000

Ordinært
investeringsprosjekt

1 265 000

1 150 630

1 265 000

1 140 000

1 035 630

104 370
3

5 000 000

370 409

1 105 000

1 000 000

275 409

724 591

725 000
3

Bolig- og
industrifelter

P469 STORAMYR IF ETAPPE 2

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

749 979

1 207 000

600 000

211 685

388 315

388 000

3

Bolig- og
industrifelter

P495 FERKINGSTAD BF

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

336 826

1 956 000

500 000

90 000

410 000

410 000
3

Bolig- og
industrifelter

P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3 Ordinært
investeringsprosjekt

6 100 000

6 100 000

1 998 678

3 100 000

2 716 000

1 635 150

1 080 850

1 081 000
3

Bolig- og
industrifelter

P538 Jovikvn. boligtomt

Ordinært
investeringsprosjekt

1 500 000

1 500 000

1 631 696

1 500 000

-291 000

90 000

-381 000

-381 000
3

Bolig- og
industrifelter

P550 AMLANDSFELTET BF

Ordinært
investeringsprosjekt

2 000 000

2 000 000

308 980

2 000 000

870 000

178 000

692 000

Prosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan for 2018-2023. I følge planen skal det
føres opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte. I 2019 har det vært stor aktivitet knyttet til
oppføring av 4 boliger i Kopervik. Dette underprosjektet forventes ferdigstilt våren 2020. De resterende
seks boligene er fremdeles under planlegging. Plassering av noen av dem er enda under vurdering.
Neste underprosjekt starter forhåpentligvis opp i løpet av 2020. Budsjettavviket i 2019 er knyttet til
forsinket fremdrift i forhold til plan. I tillegge er det mottatt 0,8 mill. i forsikringsoppgjør knyttet til en
bolig som brant. Denne er det ønskelig å erstatte/bygge opp igjen. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å
renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt
avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende
fra 2020. Flere nødvendige oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble
ferdigstilt før årsskiftet. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres
i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen for at igangsatte tiltak skal kunne ferdigstilles. Prosjektet
avsluttes i sin helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte
tiltak fra 2019 er ferdigstilt.

1

Bolig

Kommentar per 3 tertial 2019

692 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Bolig- og
industrifelter

P574 BYGNES Ordinært
KOMMUNELAGERET,
investeringsprosjekt
NEDSPRENGNING/UTPLANERING
IF

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-

Netto budsjettert
prosjekt utgift

1 750 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

1 750 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

1 538 805

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

1 750 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

210 000

Regnskap 2019

13 750

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
196 250

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
196 000

2. kvartal 2020
3

Bolig- og
industrifelter

P056 ERVERV/OPPARB.
BOLIGFELT

Ordinært
investeringsprosjekt

-2 500 000

-2 968 930

468 930

Bolig- og
industrifelter

P057 OPPARBEIDELSE
INDUSTRIFELT

Ordinært
investeringsprosjekt

-71 359 000

-71 358 535

-465

Bolig- og
industrifelter

P537 Husøy IF, tilrettelegging til
flere tomter

Ordinært
investeringsprosjekt

1 705 000

500 000

266 149

233 851

Bolig- og
industrifelter

P539 Husøy IF - etappe 15

Ordinært
investeringsprosjekt

16 880 000

1 705 000

1 464 060

1 705 000

16 887 974

16 880 000

-

7 974

Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av industrifelt (IF). Det er av ulike årsaker forsinkelser i
fremdriften av opparbeidelse av noen industrifelt. Mottatte inntekter i 2019 var knyttet til salg av
industrifelt på Husøy til Karmsund havn IKS og salg av industritomter på Vea Øst og Raglamyr Sør.
Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av industrifelt 2019 avsettes til fond for
industrifelt (ubundet investeringsfond).

4. kvartal 2019

Industritomten ble solgt i 2018. I 2019 ble det gjennomført noe mindre etterarbeid på området.
Prosjektet anses nå ferdig og kan avsluttes. Mindreforbruket på 234 000 kroner sees i sammenheng
med ubundet investeringsfond for industrifelt.

-7 974

4. kvartal 2018

Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med budsjettoppfølging per 3 tertial 2018. I ettertid viste det seg at
en regning knyttet til tømming av septiktank hadde uteblitt. Utgiften dekkes inn og sees i sammenheng
med 2019 avsetning til fond for industrifelt.

3

Forvaltning

P335 OPPMÅLINGSMATERIELL
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Helse

P423 FOREBYGGENDE TILTAK
MOT LEGIONELLASMITTE

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

3 827 525

3 823 000

250 000

150 000

100 000

150 000

154 525

-4 525

Prosjektet er tiltenkt innkjøp av oppmålingsinstrumenter. Det er i 2019 kjøpt inn noe nytt
oppmålingsutstyr men nyanskaffelsen ble lavere enn avsatt budsjett. Ubrukte budsjettmidler i 2019
inndras i henhold til bevilgningstype årsbevilgning.

-5 000

2. kvartal 2020

Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarriærer på Norheim, Storesund, Kopervik
og Åkra bu- og behandling. Dette vil gjøres i løpet av siste halvdel av 2019 og første halvdel 2020.
Merforbruket i 2019 trekkes fra i bevilgningen for 2020. Avsatt total budsjetramme holdes dermed
uendret.

4. kvartal 2020

Østremtunet, Bygnestunet og Kopervik BBH er nå ferdiginnstallert og prosjekteringen er i gang med
Storesund- og Norheim sykehjem. Først skal det klargjøres for installasjon for strøm- og
nettverkspunkter for både wifi og pasiensikringsanlegget. Når dette er ferdigstilt skal Atea inn med sin
del av utstyr og kompetanse. Ferdigstillelse og budsjettramme holdes uendret. Årsaken til merforbruket
isolert sett i 2019 er at budsjettert investeringstilskudd på 3 mill. kroner er forsinket og vil ikke
inntektsføres før i 2020. I tillegg er utgiftsbudsjettet noe høyt i forhold til betalingsplan. Budsjett
knyttet til investeringstilskudd for 2019 rebudsjetteres i sin helhet i 2020. Ubrukte budsjettmidler
utover dette rebudsjetteres også i 2020.

1. kvartal 2020

Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for videregående
skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel endel arbeid før prosjektet anses
som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I
tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020. Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn
budsjettert. Den gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020. Ubrukte budsjettmidler
fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektets planlagte ferdigstillelse 4. kvartal 2021 opprettholdes. Prosjektet har i utgangspunktet et
stramt budsjett, og i september 2019 kom det nytt krav ift. tilskuddsordningen hvor det er krav til et
sett med dommergarderober pr. sett med garderober. Dette har medført en økning av byggets areal på
47m2 som tilsvarer ca 0,6 millioner kroner inkl. mva. Prosjektet tilstreber å løse dette innenfor dagens
investeringsrammer. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Det er i 2018/2019 gjennomført oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Karmøy kulturhus Åkra.
Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2019

Løsning for ubemannede åpningstider ved kommunens bibliotek er nå på plass. Ferdigstillelse ble
forsinket i forhold til opprinnelige planer grunnet tekniske utfordringer. Disse er nå løst og prosjektet
er ferdig og kan avsluttes med et mindreforbruk på 10 000 kroner.

4. kvartal 2026

Prosjektet er knyttet opp mot Kirkelig fellesråd sin plan for fremtidig gravplassutvidelser.
Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks. mva.
Avaldsnes gravplass har vært det største pågående prosjektet den siste tiden. Dette er i all hovedsak
ferdigstilt. Kun mindre tekniske løsninger gjenstår. Neste bevilgning i dette planprosjektet er i 2022, i
henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2020-2029.

2. kvartal 2019

Prosjektet ble ferdigstilt i sin helhet i løpet av 2019 og avsluttet per 2 tertial 2019.

3

Helse

P578 DIGITALISERING /
PASIENTSIKRINGSANLEGG

Ordinært
investeringsprosjekt

-10 720 000

12 200 000

22 920 000

6 867 724

5 416 000

2 840 000

4 260 057

-1 420 057

-1 420 000

3

Idrett

P513 ÅKRA Ordinært
ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT investeringsprosjekt
SHALLER

-17 300 000

157 500 000

174 800 000

159 466 942

173 400 000

108 876 000

93 001 667

15 874 333

15 874 000

3

Idrett

P589 NY IDRETTSHALL
VORMEDAL

Ordinært
investeringsprosjekt

-10 000 000

36 000 000

46 000 000

2 548 867

3 386 000

2 500 000

1 649 729

850 271

850 000

2

Kultur

Kultur

P425 KARMØY KULTURHUS
Ordinært
KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN investeringsprosjekt
P561 UBEMANNEDE
ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK

Ordinært
investeringsprosjekt

5 271 000

3 555 866

5 271 000

27 000

26 683

317

3

-

700 000

700 000

690 000

700 000

60 000

50 000

10 000
3

Livssyn

P046 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS UTBEDRING 2018-2026
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Livssyn

P491 KOPERVIK KIRKE

Ordinært
investeringsprosjekt

-

38 849 000

42 321 000

38 849 000

14 812 435

14 349 000

12 495 000

12 495 000

44 543 728

42 321 000

-368 000

-367 577

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

Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av boligfelt (BF). Tross forsinkelser i fremdriften av
opparbeidelse av flere boligfelt er det solgt ferdige tomter utover estimert beløp per 2 tertial 2019.
Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av boligfelt 2019 avsettes til fond for boligfelt
(ubundet investeringsfond).

3
16 880 000

Kommentar per 3 tertial 2019

-

-

-423

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Livssyn

P552 TORVASTAD KIRKE BÅREHUS M/FASILITETER

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-3 500 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

3 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

6 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

4 610 280

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

3 000 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

-1 047 000

Regnskap 2019

563 419

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

-1 610 419

4. kvartal 2019

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 ble ferdig mot slutten av 2019 og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 og budsjetterte inntekter rebudsjetteres derfor i 2020 og avsluttes
forhåpentligvis per 1 tertial 2020.

1. kvartal 2020

Prosjektet drives av Karmøy kirkelige fellesråd. Kommunens delfinansiering av prosjektet er utbetalt til
fellesrådet som investeringstilskudd eks. mva. Arbeidet er delt inn i to, utvendig og innvendig.
Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Noen mindre punkter gjenstår i tillegg til sluttoppgjør med utførende
parter.

4. kvartal 2024

Kostnadsestimatet som foreligger er et tidlig estimat og basert på at legevakten bygges som et eget
bygg, men med samme lokalisering som brannstasjonen og at dette blir på Raglamyr. Det er nå
opprettet en styringsgruppe der alle involverte kommuner er representert. Karmøy kommune har
utarbeidet en konseptstudie som skal være beslutningsunderlag for styringsgruppen. De ulike
konseptene er nå lagt frem for gruppen og videre avklaringer og beslutninger skal tas i styringsgruppen.
Det er gjennomført en konseptstudie med skisser og estimat på hva prosjektet vil koste for å realisere. I
tillegg er det sendt ut en avtale til alle tjenestene og samarbeidskommunen som forplikter dem til å
være med på prosjekteringen og dele kostnadene. Ingen har signert denne enda og Haugesund
kommune har valgt å trekke seg fra sammarbeidet. Resterende kommuner og tjenester har frist til mars
2020 til å ta stilling til om en ønsker fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen. Merforbruk på 156
000 kroner i 2019 trekkes fra budsjett 2020. Total budsjettramme holdes uendret.

3

Livssyn

P586 AVALDSNES KIRKE RESTAURERING

Ordinært
investeringsprosjekt

-

23 880 000

23 880 000

23 880 000

23 880 000

16 600 000

16 600 000

-

3

Næring

P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE,
BRANN OG AMBULANSE

Ordinært
investeringsprosjekt

212 000 000

212 000 000

1 199 412

1 043 000

550 000

706 459

-156 459

-156 000

1

Nærmiljø

P212 HISTORISKE AVALDSNES DRIFTSBYGNING OG PARKERING

Ordinært
investeringsprosjekt

Nærmiljø

P475 TURVEIER VEA

Ordinært
investeringsprosjekt

-

-1 550 000

25 000 000

25 000 000

9 600

2 750 000

2 750 000

1 550 000

3 100 000

69 411

169 000

100 000

9 600

-

2 740 400

2 740 000

4. kvartal 2022

Bevilgningen i 2019 er avsatt til kjøp av driftsbygning. Skriftlig kontrakt er signert og oppkjøpet
igangsatt. Eiendommen må fradeles før selve transaksjonen kan finne sted. Ved oppmåling kan det
komme ekstra kostnader hvis tomten er større enn estimert. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

100 000

100 000

4. kvartal 2020

Det jobbes med grunnerverv, men det viser seg å være noe mer tidskrevende enn først antatt. Bygging
av turvei er planlagt raskest mulig etter at grunnerverv er i havn. Reguleringsplan for turvegen er på
høring og en venter at reguleringsplanen vil være ferdig godkjent april 2020. Ubrukte budsjettmidler i
2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2020

Kommunen er i prosess vedrørende grunnerverv. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnerverv
er i havn. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

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. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Installasjon av klatretårnet er i gang og avsluttes tidlig 2020. Arbeidet med lekeplass for mindre barn og
tilpasning av stier og belysning har startet sent i 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
Merforbruket i 2019 skyldes at tilskudd på 500 000 kroner budsjettert i 2019 ikke ble mottatt før i
2020. Inntektsbudsjettet og ubrukte budsjetterte utgifter rebudsjetteres i 2020, total budsjettramme
holdes uendret.

4. kvartal 2023

Kommunedelplaner for kommunens tre byer, vedtatt våren 2019,har en formell juridisk status. Dette gir
viktige føringer for kommunens behandling av reguleringsplaner og konkrete byggeprosjekter. Mye av
fokuset i løpet av høsten 2019 har derfor vært å få på plass erfaring og interne rutiner for bruk av
planene i kommunens rolle som forvaltningsorgan. Dette har ikke resultert i påløpne kostnader.
Kommunal planstrategi 2020-2023 vil inneholde flere konkrete planer/prosjekter i byene.Realisering vil
kreve betydelige investeringsmidler -og trolig også-prioriteringsdiskusjoner de neste årene. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Redskapsskjul i gammel stil er bygget og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med rapport investering
per 1 tertial 2019.

2. kvartal 2019

Nytt tak på Langhuset ble ferdigstilt i 2019 og prosjektet ble avsluttet per 2 tertial 2019.

4. kvartal 2021

Bygget ble tatt i bruk høsten 2018. Det gjenstår skjøtsel av uteområdene til og med 2021. Det arbeides
fremdeles med å komme til enighet vedrørende reklamasjoner /sluttoppgjør. Sluttoppgjør som gjenstår,
må ses i sammenheng med krav om reklamasjon. Det er siden forrige rapportering kommet til enighet
med en entreprenør vedrørende sluttoppgjør og reklamasjoner. I forhandlingene har vi måttet justere
ned kravet da det er levert ny informasjon som må hensyntas. Vi arbeider nå med å komme til enighet
med de gjenstående to entreprenørene. For disse sakene er det også innkommet ny informasjon som
gjør at opprinnelig krav må justeres ned. Det er også flere reklamasjonssaker som undersøkes og
utbedres. Kommunen har prosjekteringsansvar og må derfor ta en del kostnader knyttet til disse
undersøkelsene og utbedringene. Det gjenstår også arbeid knyttet til krav om overvannshåndtering for
sykehjemmet. Kostnadsbildet er ikke fullstendig utredet på nåværende tidspunkt men rådmannen vil
komme tilbake til saken når det foreligger flere avklaringer. Ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020.

1

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

P486 TURVEIER ALMANNAMYR

Ordinært
investeringsprosjekt

P588 UNIVERSELL UTFORMET STI Ordinært
BUKKØY
investeringsprosjekt

P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA
ETAPPE 2

Ordinært
investeringsprosjekt

-1 325 000

1 325 000

2 650 000

250 000

250 000

-

250 000

250 000
1

-

2 000 000

2 000 000

170 975

252 000

150 000

68 750

81 250

81 000
1

-500 000

1 915 000

2 415 000

585 506

915 000

915 000

1 079 925

-164 925

-165 000
3

Nærmiljø

P704 BYUTVIKLING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Nærmiljø

P548 VIKINGGARDEN REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

Nærmiljø

P708 HISTORISKE AVALDSNES
BUKKØY - NYTT TAK PÅ
LANGHUSET

Ordinært
investeringsprosjekt

Omsorg

P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2

Ordinært
investeringsprosjekt

-

40 000 000

40 000 000

444 000

444 000

443 610

500 000

500 000

444 000

444 000

-

443 610

500 000

390

500 000

3

-

-99 700 000

Kommentar per 3 tertial 2019

750 000

750 000

700 056

750 000

700 000

700 056

-56

96 100 000

195 800 000

95 157 165

95 968 000

2 022 000

1 211 165

810 835

-

811 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Omsorg

P523 TØKJEMYR
OMSORGSBOLIGER VEA

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-16 000 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

38 976 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

54 976 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

38 668 069

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

38 976 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

197 000

Regnskap 2019

46 795

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
150 205

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
150 000

2. kvartal 2020

Omsorgsboligene er ferdigstilt og det er ingen skjøtselsavtale på dette prosjektet. Ettårsbefaring er
gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet er dette
knyttet til tappevannsystemet og problemer med lys på Tøkjemyrveien. Det knyttes usikkerhet til når
utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen. Ubrukte budsjettmidler i
2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2022

Prosjektet består av å bygge 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i Skudeneshavn. Skisser
og estimat ble utarbeidet i 2019 og det planlegges for å starte prosjektering 1 kvartal 2020, med
byggestart 4 kvartal 2020. Bygget skal stå klart i 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i
2020.

4. kvartal 2020

Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som aktuelle for
ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre gjennomført en konseptstudie
som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken
vil bli langt dyrere enn avsatte budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens
kjøkkenstruktur hvor kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og
anbefalinger legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke
innarbeidet i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle inneholde vurderes
veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet avsluttes i sin helhet. Dersom det
senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i
en plan og finansiering som lar seg realisere.

3

Omsorg

P559 NYE SKUDENES BU- OG
BEHANDLINGSHEIM

Ordinært
investeringsprosjekt

-68 933 000

88 338 000

157 271 000

4 844 727

5 290 000

5 000 000

4 546 035

453 965

454 000
1

Omsorg

P582 NYTT
PRODUKSJONSKJØKKEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

16 000 000

16 000 000

308 767

1 000 000

300 000

308 767

-8 767

Kommentar per 3 tertial 2019

1

Samferdsel

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

29 671 000

29 671 000

2 784 550

9 255 000

5 185 000

-1 285 677

6 470 677

6 471 000

4. kvartal 2021

Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i kommunestyret
februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/S-vegen Kartmyr-Sveivamyr, gatelys
langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I
tillegg er det ern rekke mindre tiltak som ble fullført. I 2019 ble det utbetalt tilskudd for prosjekter fra
flere år. Dette gjelder for eksempel fylkeskommunale midler for gatelys langs Gunnarshaugvegen,
planleggingsmidler for gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra
sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamyr. Inntektene er i hovedsak relatert til
prosjekter som er ferdigstilt. Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres i 2020.

Samferdsel

P563 TOSTEMVEG

Ordinært
investeringsprosjekt

-

4 500 000

4 500 000

708 635

790 000

257 000

172 444

84 556

85 000

2. kvartal 2021

Spørsmål relatret til overvannshåndtering og eventuelle krav til støyskjerming ble avklart i siste tertial
2019. Det forventes godkjenning av reguleringsplan i starten av 2020 og oppstart av byggefasen i høsten
2020. Det knyttes usikkerhet til fremdrift da denne i hovedsak avhengig av grunnervervet. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

Samferdsel

P565 HOVEDPLAN VEI
(PLANPROSJEKT)

Samferdsel

P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN Ordinært
investeringsprosjekt

Planprosjekt

-

51 000 000

51 000 000

12 167 347

13 000 000

4 005 000

3 056 375

948 625

949 000

4. kvartal 2027

Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg, I 2019 pågikk det et
samarbeidsprosjekt med VAR (sektor vann, avløp og renovasjon) knyttet til Indretrevegen. Prosjektet
kom godt igang med ble ikke helt ferdigstilt i 2019 og det fortsettes ut i 2020. Det er også noe
forsinkelser i overvannsprosjektene. Disse avsluttes i første halvår 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

-

3 000 000

3 000 000

1 113 277

1 888 000

1 850 000

1 075 608

774 392

774 000

2. kvartal 2020

Nytt bygg skal romme garderober, spiserom og kontor for sektor Samferdsel og Utemiljø, avdeling veg
og park. Siden forrige rapportering ble bygging satt i gang i oktober og bygget skal stå ferdig i
begynnelsen av april 2020. Fremdrift er etter plan. Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019
skyldes at entreprenør har vært noe forsinket og betalingsplan er blitt justert, dette har ikke påvirket
ferdigstillelsesdatoen. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2023

Reguleringsplan for Ny Eikeveg er, som tidligere rapportert, vedtatt både i Haugesund bystyre og i
Karmøy kommunestyre. Kommunen utformet høsten 2019 et konkurransegrunnlag for å få utarbeidet
reguleringsplan for en sentral del av det aktuelle utbyggingsområdet. Formålet med dette er å få en mer
detaljert vurdering av utbyggingsmuligheter med påfølgende økonomiske vurderinger. Engasjement av
konsulentfirma ( Cowi) er nå avklart og arbeidet er i oppstartfasen per januar 2020. Stipulerte samlede
kostnader til dette arbeidet er på i underkant av 1 mill. kroner. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

3

Samferdsel

P706
INFRASTRUKTUR/UTVIKLING
KOLNES

Ordinært
investeringsprosjekt

-

80 000 000

80 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1

Samferdsel

P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS Årsbevilgning
(ÅRSBEVILGNING)

Samferdsel

P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Samferdsel

P592 KJØP AV BILER TIL
VEDLIKEHOLD 2019

Ordinært
investeringsprosjekt

-

P707 KVEITEVIKA KAI

Ordinært
investeringsprosjekt

-

Ordinært
investeringsprosjekt

-

Samferdsel

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P034 UU OG OPPGRAD.
UTEAREAL KOPERVIK SKOLE

-

2 139 000

2 139 000

2 118 650

2 139 000

1 000 000

1 012 759

-12 759

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.

750 000

757 783

-7 783

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. I 2019 ble det anskaffet en lastebil for vegavdelingen. På grunn av påbygget er denne
anvendelig for de fleste arbeidsoppgavene inkludert brøyting. Bilen ble kjøpt inn brukt, ettersom den
ble leaset av parkavdelingen de siste årene. I tillegg ble en del mindre maskiner og utstyr erstattet.

2 119 000

2 118 650

350

-

2. kvartal 2019

Bilene er levert og betalt og prosjektet ble avsluttet per 1 tertial 2019.

2. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

2. kvartal 2020

Prosjektets vesentlige deler er ferdigstilt. Det mangler noe små detaljer som avretting av akebakken. Litt
avhengig av kapasitet og værforhold ferdigstilles prosjektet så raskt som mulig i 2020. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3
1 983 000

1 983 000

1 987 411

1 911 000

1 911 000

1 915 552

-4 552

-5 000
3

2 250 000

2 250 000

2 007 439

2 250 000

823 000

580 758

242 242

242 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P512 STANGELAND SKOLE

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-10 000 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

416 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

426 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

51 881 953

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

63 232 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

40 000 000

Regnskap 2019

28 632 467

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
11 367 533

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
11 368 000

3. kvartal 2022

Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Kruse
Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen. Prosjektet forventes
ferdigstilt i 2022 på grunn av en planendring grunnet naboklager. Dette for å inkludere formålet
idrettshall i reguleringsplanen. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er
forventet igangsatt i perioden mars - mai 2020. Prosjektet er siden forrige rapportering overført til
grønn fase - gjennomføring. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 er at deler av
prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

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.
Planlagt ferdigstillelse er fortsatt august 2020. Avvik mellom budsjett og regnskap kan hovedsaklig
forklares med at det har vært noe mindre endringsordrer enn forventet i året som gikk. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

3. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2021

Prosjektet er en del av det større bildet knyttet til ny Eikeveg for fremtidig utbygging av Kolnes.Selve
arbeidet med vann og avløp er todelt. Noe er knyttet til dette prosjektet og noe hører til under
investeringsprosjektene tilhørende hovedplan vann og hovedplan avløp. Frem til nå er det utført
ledningsarbeid på dette prosjektet. Merforbruk i 2019 trekkes fra budsjett 2020, total budsjettramme
holdes uendret.

3. kvartal 2020

Da det nye servicebygget ble bygget, var kravet til brannvann 50 liter per sekund. I miljøparken hadde
man bare tilgang på 20 liter per sekund. For å imøtekomme kravet ble det installert nye, større
brannvannspumper. En nødvendig følge var ombygging av stasjonen pumpene ble instlallert i. Pumpene
er nå installert og det gjenstår bare noen utgifter knyttet til ombygging av stasjonen. Det skal også
utføres noe arbeid knytett til miljøparken i 2020. Det skal etableres et separat mottak for svartlistede
planter, og det må installeres slamavskiller fra komposteringsarealet og slamhallen for å redusere
avrenning av organisk materiale i utslippsledningen. Dette gjennomføres altså i løpet av 2020. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektet gjelder ny sorteringshall i tillegg til den som er i drift for å kunne betjene kunder på en mer
effektiv måte. I 2019 ble det jobbet med forprosjekt. Her ble det ikke benyttet ekstern kompetanse og
det er derfor ikke ført utgifter på prosjektet i 2019. Konseptstudie starter opp i februar 2020 med
Omega Areal. Dettee vil også innebære en utarbeidelse av helhetlig anleggsplan for miljøparken for å
sikre en hensiktsmessig utbygging av hele omådet. I konseptstudien vil en også se på ulike alternativer
til sorteringshall. Konseptstudien vil gi et mer nøyaktig anslag på hva utbyggingen vil koste. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P535 VORMEDAL
UNGDOMSSKOLE REHAB/PÅBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

150 000 000

150 000 000

121 640 473

121 000 000

52 719 000

49 358 721

3 360 279

3 360 000

3

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P541 TEKNOLOGITETTE
KLASSEROM

Ordinært
investeringsprosjekt

22 400 000

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P558 ÅKRA SKOLE - UU OG
OPPGRADERING UTEAREAL

Ordinært
investeringsprosjekt

2 030 000

VAR

P503 VANN OG
AVLØPSUTBYGGING KOLNES

22 400 000

22 400 028

22 400 000

3 539 000

3 539 028

-28

3

2 030 000

2 030 784

2 030 000

1 177 000

1 177 204

-204

3

Ordinært
investeringsprosjekt

21 897 000

21 897 000

1 579 890

1 567 000

103 000

115 808

-12 808

-13 000
1

VAR

P545 OPPGRADERING UTEAREAL Ordinært
BORGAREDALEN
investeringsprosjekt

2 282 000

2 282 000

1 865 079

1 582 000

1 446 000

1 029 038

416 962

417 000

3

VAR

Kommentar per 3 tertial 2019

P568 SORTERINGSHALL I
BORGAREDALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

20 500 000

20 500 000

2 313

102 000

100 000

-

100 000

100 000

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

1 182 349

1 949 000

1 835 000

100 000

100 000

984 270

-

850 730

851 000

4. kvartal 2027

Digitale førerterminaler var planlagt innkjøpt 2019. Pga leverandørutfordringer kommer dette i 2020.
Termokamera ble installert på slutten av 2019 for å oppdage ulmebrann i omlastingshallen tidlig nok til
å redusere brannrisiko. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

100 000

100 000

4. kvartal 2020

Utarbeidelse av anbud er startet opp i samarbeid med Cowi. Det haster med nytt anlegg, så ambisjonen
er å få anlegget installert i løpet av 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2029

Det er i 2019 igangsatt prøvetaking og analysarbeid. Arbeidet startet opp i oktober 2019.
Analysearbeidet skal konkludere med forslag til valg av kilde/kilder. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Det er i 2019 jobbet med konseptutvikling av prosjektet. Prosjektering starter opp i 2020.
Budsjettrammen ble økt med 11 mill. kroner til 17 mill. kroner i forbindelse med budsjett 20202029.Forhåpentligvis lar dette prosjektet seg realisere i løpet av 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2024

Årsak til årsavhengig budsjettavvik 2019 er følgende: Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen har
blitt forskjøvet i tid og endret seg. Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim ,
Flomsiikring Norheimsbekken er blitt flyttet over til 2020. Prestavegen har fått seinere oppstart i 2019
enn planlagt , Åkra overføring av utslipp er , Slettebøvegen er . Flomplan Åkrehamn er tatt på drift pga.
kartleggeing av eksiterende forhold og derfor tas ut av investering . Va-anlegg Solstrandvegen.
Følgende prosjekterr pågår/avsluttet i 2019: VA-anlegg Sandane Slettbøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt
avslutningsarbeid), VA- anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020), VA-anlegg Kartmyr
Stølsmyr, VA-anlegg Indretrevegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet. VA-anlegg Lensmannsvegen
(samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg Åsebøen Stangelenad (drift). VA-anlegg
Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020) VA-anleg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse
2020). Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes. Innkjøp av GPS-innmålingsutstyr. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

VAR

VAR

P573 RESERVEVANNSFORSYNING Ordinært
investeringsprosjekt

-

P583 NØDSTRØMSAGREGAT
BREKKE VANNBEH.

-

Ordinært
investeringsprosjekt

603 500 000

603 500 000

142 764

207 000

200 000

135 625

64 375

64 000
1

17 000 000

17 000 000

111 270

100 000

100 000

42 277

57 723

58 000
2

VAR

P600 HOVEDPLAN AVLØP 20162024 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

753 524 000

753 524 000

203 533 591

232 359 000

95 000 000

68 729 783

26 270 217

26 270 000

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

VAR

P610 HOVEDPLAN VANN
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

VAR

P498 FILTERUTVIDELSE BREKKE
VBA

VAR

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

823 025 000

823 025 000

35 791 735

67 125 000

48 382 000

17 717 458

Ordinært
investeringsprosjekt

15 305 000

15 305 000

15 305 202

15 305 000

2 000

2 000

P533
Ordinært
KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYG investeringsprosjekt
G BORGAREDALEN

9 500 000

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
30 664 542

-

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
30 665 000

-

4. kvartal 2029

Samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret seg: Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg
Vormedal/Norheim . Gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten er blitt noe rimeligere
enn estimert. Det samme gjelder miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg,
kirkeleit Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt.
Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i hovedplan avløp.
Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne startet opp. I noen av disse
prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til utførelse så raskt som mulig etter at
vedtak foreligger. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt. Det er bygget nytt administrasjonsbygg i Borgaredalen. Dette inneholder
garderobefasiliteter for begge kjønn og er i tillegg delt inn i forskriftsmessig ren og skitten sone. I tillegg
er det møterom/kontor, pauserom med kjøkken til de ansatte, vaktrom og kundetoalett. Det ble
samtidig med nytt bygg satt ned to nye vekter (eget investeringsprosjekt som allerede er avsluttet), og i
den forbindelse bygget ny vektbu som er betjent i arbeidstiden. Prosjektet kan nå avsluttes med et lite
mindreforbruk på 30 000 kroner.

2. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2022

Hjullasteren som ble levert ved starten av 2019 ble 90 000 kroner dyrere enn budsjettert. Det var
tidligere planlagt å selge den eldste hjullasteren som nyttes i Borgaredalen til 0,2 mill. korner. I henhold
til ny søknad om tillatelse til kompostering av hageavfall legges opp til en mer ressurskrevende
komposteringsprosess enn tidligere. Behovet for hjullasterkapasitet blir derfor høyere enn tidligere
antatt. Økt aktivitet på deponiet vil trolig også kreve noe mer hjjullastertrafikk enn i dag. Det vurderes
derfor som hensiktsmessig å beholde hjullasteren fra 2013 som tidligere var planlagt skulle selges.
Rådmannen foreslår at merforbruket i 2019 trekkes fra budsjett 2021 siden det ikke er avsatt
budsjettmidler i 2020. Endringen innarbeides i forbindelse med budsjettprosess 2021-2030.

4. kvartal 2023

Oppgradering av småsalene i 2.etg på Karmøy kino mht. universell utforming ble igangsatt tidlig høst
2019. Hele budsjettet for 2019 gikk med på Karmøy kino. Ved årsskiftet var 2/3 av jobben utført, og
prosjektet forventes ferdigstilt tidlig 2020. Minst 1/3 av årsbudsjettet for 2020 vil medgå til å ferdigstille
prosjektet Karmøy kino universel utforming. Dette er iht. planen. Ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020.

3
9 500 000

9 469 919

9 500 000

275 000

244 919

30 081

3

VAR

VAR

P567 UTSKIFTING 3 VAREBILER
AVLØP

Ordinært
investeringsprosjekt

-

P572 ANLEGGSMASKINER BORGAREDALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

1 645 000

1 645 000

1 644 315

1 645 000

-15 000

-14 862

-138

3

6 600 000

6 600 000

2 090 000

2 000 000

2 000 000

2 090 000

-90 000

2

Økonomi

P527 UNIVERSELL UTFORMING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Økonomi

P999 FORMIDLINGSLÅN
HUSBANKMIDLER

Ordinært
investeringsprosjekt

Økonomi

P501 MINDRE OPPGRADERINGER Årsbevilgning
AV BYGG OG ANLEGG
(ÅRSBEVILGNING)

Økonomi

P591 SALG AV 20 AKSJER
HAUGALANDSMUSEENE AS

Ordinært
investeringsprosjekt

-

-

-40 000

Økonomi

P709 KJØP AV AKSJER I ASKI AS

Ordinært
investeringsprosjekt

50 000

50 000

50 000

15 550 000

15 500 000

6 526 047

6 550 000

-

2 889 000

2 864 985

24 015

24 000

51 636 000

48 397 979

3 238 021

3 238 000

9 746 000

9 940 051

-194 051

-

-40 000

40 000

50 000

50 000

-

Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor, og alle budsjettmidlene for 2019 er fordelt (enten
utbetalt, eller gitt tilsagn på). Midlene som det er gitt tilsagn på, men enda ikke utbetalt i 2019
rebudsjetteres i 2020.
Årsbevilgningen for 2019 ble i hovedsak brukt til oppgradering av klimaskall, Karmøy rådhus fase B, nytt
gulv i Håvikhallen, oppgradering av tak på Avaldsnes skole, oppgradering av tak på rundhus Bukkøy samt
en flere mindre prosjekter. I tillegg er det brukt midler på prosjektering av ny
garderobeløsning/ombygging av Skudeneshavn brannstasjon. Årsaken til merforbruket på 0,2 mill. er
knyttet til bruk av mengdejusterte kontrakter som ble noe dyrere enn estimert.

-

4. kvartal 2019

Karmøy kommune har solgt sine aksjer i Haugalandmuseene til Haugesund kommune som vedtatt i
kommunestyret 25.03.2019, sak 21/19. Prosjektet avsluttes.

2. kvartal 2019

Aksjenene er kjøpt og betalt og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2
tertial 2019.

4. kvartal 2019

Aksjene er kjøpt fra Bokn kommune. De andre eierkommunene påberopte seg forkjøpsrett for sin andel
av aksjene. Disse er nå videresolgt og prosjektet kan avsluttes.

3

P710 KJØP AV AKSJER I
HAUGALAND KRAFT AS

Ordinært
investeringsprosjekt

Økonomi

P880 OVERDRAGELSE AV
ANGLEGG FRA ANDRE

Årsbevilgning

-2 125 000

-1 582 592

-542 408

Økonomi

P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP Årsbevilgning

6 867 000

6 866 640

360

Økonomi

Kommentar per 3 tertial 2019

-49 680 000

29 482 000

79 162 000

29 481 533

29 482 000

29 482 000

29 481 533

467

3

Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.
Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en av avtalene ikke ble
igangsatt som beregnet ved forrige rapportering.
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.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3.
TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 23/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

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

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

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

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

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

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

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

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

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

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

Investeringsprosjekt

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

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

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

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

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

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

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

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

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

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

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

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 53/16
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Kommunestyret behandlet saken den 02.05.2016, saksnr. 33/16
Behandling:
Hansen (SV) fremmet følgende forslag om tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for økonomien.
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.
Thorheim (FrP) foreslo endring i forhold til forslaget fremmet av Hansen:
Setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for
økonomien» utgår.
Voteringsrekkefølge:
Kommunestyret sluttet seg til følgende voteringsrekkefølge:
1. Innstillingen
2. Tillegget fremmet av Hansen uten setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har
skadelige og urettferdige virkninger for økonomien».
3. Setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for
økonomien» fremmet av Hansen.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Hansens forslag uten den aktuelle setningen enstemmig vedtatt.
Setningen fremmet av Hansen fikk 22 stemmer (Ap 14, Ap 2, V 1, SV 1, MDG 1, KRF 3), og falt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd med
vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Morten Sørensen
16/1271

Arkiv: 251
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

02.03.2020
16.03.2020

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.

SAKSFRAMSTILLING
I henhold til LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-1
Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 3. ledd og FOR-2019-11-18-1520: Forskrift om garantier
og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner kapittel 2 § 6 til 8 skal kommunestyret
gjøre vedtak om at kommunen skal ha et gyldig finansreglement. Reglementet skal inneholde
regler om hvordan kommunens eller fylkeskommunens finansielle midler og finansielle
forpliktelser skal forvaltes.
Karmøy kommune har hatt et vedtatt finansreglement i mange år, og vedlagte utkast til nytt
reglement erstatter reglementet som ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 i sak 33/2016.
Formålet med finansreglementet er å sikre at kommunen forvalter sine finansielle midler på en
slik måte at tilfredsstillende avkastning oppnås uten å ta vesentlig finansiell risiko. Videre skal
reglementet sørge for at det oppnås betryggende betingelser for gjeldsporteføljen.
Rådmannens kommentarer
Det er gjort noen små justeringer fra reglementet vedtatt i 2016 til dette nye forslaget til
reglement i 2020:
Punkt 1
Ingen endringer.
Punkt 2
Henvisninger til ny lov og forskrift.
Punkt 3
Tatt med målsetting om 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3
mnd NIBOR-rente.
Punkt 4-6
Ingen endringer.
Punkt 7
Litt mer utfyllende tekst – ellers samme innhold.
Punkt 8
Endret henvisning til ny lov og forskrift.
Punkt 9-12
Ingen endringer.
Punkt 13
Endret risikoskala fra 1 til 10 til nå å være fra 1 til 7 i tråd med dagens praksis i
finansmarkedet. Vektet risiko endres derfor fra å være maksimalt 4,0 til maksimalt
3,0.
Punkt 14-15 Ingen endringer.
Punkt 16
Gammelt punkt F i tabellen er tatt ut og erstattet med tidligere punkt G. Det gamle
punkt F om bankinnskudd inngår i punkt C.
Under punkt E er teksten under «Andre begrensninger» tatt ut. Denne
begrensingen er justert til begrensninger omtalt i nytt punkt 17.
Punkt 17
Nytt punkt om kredittrisiko på renteplasseringer.
Punkt 18
Er tidligere punkt 17. Liten justering i valg av avkastningsindeks for utenlandske
aksjefond. Ellers ingen endringer.
Punkt 19-23 Er tidligere punktene 18-22. Ingen endringer.
Vedlegg
Nyere versjoner av grafiske oversikter.

Muligheter for «grønne lån»
Kommunalbanken tilbyr nå såkalte «grønne lån.» Fra Kommunalbankens tilbudsnotat tar vi med
følgende:
«Grønne lån gis til prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller
klimatilpasning. De grønne lånene er finansiert med grønne obligasjoner. Alle søknader skal inneholde både
generelle opplysninger og spesifikk informasjon om prosjektet. I tillegg må søker dokumentere opplysninger
listet i kolonnen MÅ dokumenteres. Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være et energinotat,
anskaffelesdokument, eller sluttrapport. Dersom prosjektet har fått tilsagn fra Klimasats eller fra Enova til
investeringsstøtte, kvalifiserer det automatisk til grønn rente. Søker må likevel fylle ut søknadsskjemaet slik
at KBN får nødvendig informasjon om prosjektet, men aktuelt tilsagnsbrev er tilstrekkelig som
dokumentasjon.»
For å komme i betraktning om grønne lån så må en starte allerede når prosjekter planlegges, slik
at en kan tilpasse prosjektet slik at slike lån i ettertid kan innvilges. Kommunalbanken kjører for
tiden en rekke seminarer hvor grønt lån er på hoved-agendaen. Kort fortalt har et grønt lån en
noe lavere rentesats enn vanlig bankrente, men prosjekter kan bli noe dyrere for å tilpasse
kravene som stilles. Karmøy kommune vil prøve å tilpasse planleggingen av prosjekter framover,
slik at det kan bli aktuelt med slike grønne lån.
Revisjon
Kommunens revisjon ved KPMG AS har gjennomgått det nye forslaget til finansreglement og
finner at det er i tråd med lov og forskrift. Uttalelsen ligger ved reglementet i vedlegg.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anser vedlagte utkast til nytt finansreglement for Karmøy kommune som et godt
styringsdokument for å sikre kommunens finansielle verdier og låneportefølje. Samtidig vil
tertialvise rapporter med bakgrunn i reglementet gi kommunestyret god finansiell informasjon
om den løpende utviklingen.

Rådmannen i Karmøy, 21.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Utkast til nytt reglement for finansforvaltning Karmøy kommune.
- Revisors uavhengige gjennomgang vedrørende Karmøy kommunes reglemet for
finansforvaltning for 2020.

Utkast
reglement for finansforvaltning

KARMØY KOMMUNE

Behandles i kommunestyret 16.03.2020 sak xx/2020
Erstatter vedtak i kommunestyret 02.05.2016 sak 33/2016
Erstatter vedtak i kommunestyret 31.01.2012 sak 3/12
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1

Hensikten med reglementet
Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det
risikonivået som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak.

2

Hjemmel
Reglementet er utarbeidet i medhold av:
Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83
§ 14-13 - Finans- og gjeldsforvaltning
§ 14-14 - Vilkår for å ta opp lån
§ 14-15 - Lån til egne investeringer
§ 14-16 - Lån til andres investeringer
§ 14-17 - Lån til videre utlån
§ 14-18 - Avdrag på lån
med tilhørende ny forskrift:
FOR 2019-11-18-1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommune.
Forskriften er gjeldende fra 2020-01-01.

3

Formål - målsetting
Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for
vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Målsetting med plasseringer i finansmarkedet i stedet for å ha midlene plassert
på konsernkonto i bank er å oppnå minimum 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3 måneders NIBOR-rente.

4

Rammer for reglementet
Kommunestyret skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en
forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende
betalingsforpliktelser. Videre skal kommunestyret ta stilling til prinsipielle
spørsmål om finansforvaltningen – blant annet om hva som skal regnes som
langsiktig finansielle aktiva. Rådmannen har en selvstendig plikt til å utrede og
legge fram saker for kommunestyret som er av prinsipiell art. Rådmannen skal
fortløpende vurdere om de forskjellige rammene og avgrensningene i reglementet er egnet, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen blir utført forsvarlig i forhold til risikoen kommunen er eksponert for.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt
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gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.
Plassering av midler i verdipapirer skal skje etter etiske kriterier.
Finansreglementet omfatter ikke regler for håndtering av følgende områder av
pengemessig art:
*

Garantier for låneopptak gjort av lag og foreninger.
Se særskilt vedtak i kommunestyret 25.03.2019 sak 26/19.

*

Kontantkasser.

*

Pengegaver til kommunen eller til beboere på institusjoner.

*

Finansiell leasing.

*

Forvaltning av kommunens pensjonsmidler.

Disse områdene blir omtalt i kommunens økonomihåndbok.

5

Fullmakter
Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmende med dette reglementet. Herunder nevnes:
*

Å gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.

*

Å gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.

*

Å godkjenne rentebetingelser på forfalte lån.

*

Å forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler (kjøp og
salg av verdipapirer/verdipapirfond samt foreta plasseringer på særvilkår).

*

Å inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse (finansiell rådgivning og/eller avtaler om forvaltning av deler av
kommunens likvide midler og gjeldsportefølje – såkalt aktiv forvaltning).

*

Å inngå avtaler om bruk av rentebytteavtaler (Swap).

*

Å utarbeide nødvendig fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede
økonomibestemmelser.

6

Rutiner for finansforvaltningen
Kommunen skal ha administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen
utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Viser her til kontrollrutiner i punkt 23.
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7

Kvalitetssikring av reglementet og oppfølging
Kvalitetssikringen av reglementet er nevnt i forskriften § 7:
En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal
vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som er i samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd og som oppfyller kravene § 14-13 første ledd første
punktum og forskriften § 6. Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget. En slik instans skal vurdere rutinene for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Denne vurderingen gjøres fortrinnsvis av kommunens revisor – i skrivende
stund KPMG.
For at kommunen kan drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning innenfor
lovens og finansreglementets rammer, er det en underliggende forutsetning at
kommunen har den kunnskapen om finans- og gjeldsforvaltning som er nødvendig. Dette gjelder også når kommunen kjøper finans- og gjeldsforvaltningstjenester fra andre. Dette innebærer blant annet at det må være samsvar mellom
finansreglementet og kommunens egen kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning, slik at forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Behovet for kompetanse om finans- og gjeldsforvaltning vil øke med kompleksiteten i forvaltningen. Finansreglementet må således utformes i lys av kommunens kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell risiko, også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

8

Gyldighet
Reglementet gjelder for Karmøy kommune. Videre gjelder det for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 9 (§§ 9-1 til 9-18) og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17-1. Ved interkommunalt samarbeid kan kommunestyret vedta et eget omforent finansreglement. Reglementet gjelder fra vedtaksdato til nytt vedtak blir fattet av kommunestyret.

9

Rapportering til kommunestyret
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret
som viser status for finansforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets
utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser status og utvikling
gjennom året. I praksis vil det si rapportering per tertial (januar - april, mai august og september - desember). Rapporteringen for aktiva og passiva skal
inneholde en beskrivelse og vurdering av:


Sammensettingen av aktiva (plasseringer) og passiva (gjeld).
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Markedsverdi – samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva.



Løpetid på passiva og plasseringer.



Vesentlige markedsendringer.



Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.



Endringer i risikoeksponering.



Markedsrenter og egne rentebetingelser.

Med bakgrunn i valgte plasseringer og risikoeksponering i tråd med finansreglementet vil kommunen få en forventet avkastning i løpet av året. Dersom den
løpende (akkumulerte) avkastningen på finansplasseringer viser under 50 % av
periodisert forventning i tre påfølgende måneder, skal det i rapporteres til
kommunestyret om utviklingen og med forslag til håndtering av avviket.

10 Vurdering av kredittverdighet
I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige
selskaper som for eksempel Standard & Poors eller Moody’s. Kredittratingen av
selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA
som best og C eller D som dårligst. Karakteren AAA gis bare til foretak med
solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med så vel kunder som leverandører. Se
tabell:
Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa
Ca
C

Standard &
Kredittverdighet
Poor’s
AAA
Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null.
AA+
God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko.
AA
AAA+
Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette
A
hendelser i økonomien eller bransjen.
ABBB+
Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i
BBB
økonomien vil det her kunne oppstå problemer.
BBBBB+
Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne
BB
problemer med å forutse fremtidig situasjon.
BBB+
Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet.
B
BCCC
Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans.
CC
C
D
Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig
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Risikotyper
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere
eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling (ref pkt 13). Finansielle plasseringer skal spres på flere
typer finansinstrumenter og det skal ikke tas valutarisiko utover plasseringer i
utenlandske rente-, kreditt- og aksjefond. Markedsplasseringer skal være av en
slik art at midlene kan innløses på kort varsel for å sikre tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av drift og investeringer. På lånesiden skal
kommunen ha lån med både fast og flytende rente og forskjellige tidsintervall
for innløsning (ref pkt 14). Her kan rentebytteavtaler inngås. Definisjon av ulike
typer av finansiell risiko:

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for
eksempel en låntaker eller motparten i en derivatkontrakt, ikke
innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale eller
en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av
lånet (inkludert rentene).

Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av
endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert.

Renterisiko

Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går
renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer
ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens
innlån. Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for
eksempel også innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres
disponible for kommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige
prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Valutarisiko

Valutarisiko representerer risikoen for tap på plasseringer og lån på
grunn av kurssvingninger i valutamarkedet.

Systematisk risiko i
Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det
aksjemarkedet (generell aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang
markedsrisiko)
sikt.

Side 7 av 19

12

Risikospredning ved plassering av midler
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på plassering av midler skal det
foretas risikospredning. Risikospredning oppnås ved fordeling av midlene på
ulike verdipapirer innenfor flere aktivaklasser (eksempelvis aksjer, obligasjoner,
sertifikater, bankinnskudd), debitorgrupper (eksempelvis ulike typer/bransjer
av aksjeutstedere eller obligasjonsutstedere) og utstedere (ulike selskaper/ avtalemotparter). Det må ligge til grunn at verdipapirer som er satt sammen av
ulike finansielle instrumenter klassifiseres ut fra det elementet som er drivende
for risikoen knyttet til verdipapirer. Eksempelvis at en aksjeindeksert obligasjon
klassifiseres i forvaltningsporteføljen som en aksje. Kommunen skal ikke selv
valutasikre de plasseringer som gjøres i direkte utenlandske verdipapirer eller
utenlandske aksjefond.

13

Vektet risiko vedrørende plassering av midler
Kommunen skal ved plassering av midler i finansmarkedet ha en vektet risiko
på maksimalt 3,0 på en skala fra 1 til 7 hvor 1 er laveste mulige risiko og 7 er
høyeste mulige risiko. En vektet risiko på maksimalt 3,0 vil være i henhold til
punkt 11 ovenfor, hvor kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil. Med
vektet risiko menes en gjennomsnittlig risiko basert på hvor mye som er plassert i de forskjellige risikonivåene. Tallet for risiko beregnes ut fra fondets gjennomsnittlige standardavvik i året oppgitt fra selskapet Morningstar og fra selskapenes egne risikovurderinger av fondene.

14

Risiko vedrørende gjeldsporteføljen
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på gjeldsporteføljen skal sammensettingen av porteføljen ha følgende profil:
A

Låneporteføljen skal ha færrest mulige lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses.

B

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje.

C

Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

D

Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen
(eksklusiv lån for videre utlån).

E

Lån fordeles på varierte rentebindingsperioder.

F

Gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen (durasjon) må være mellom 1
og 5 år.
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G

Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal
det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler.

H

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik
at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer
som er satt.

I

Kommunen kan ikke ta opp lån i utenlandsk valuta.

J

Rentebytteavtaler (Swap) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko.

15

Hovedbankavtale
Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om kompetanse,
økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene
overfor kommunen. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Andre kommunale
virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger
dannet av Karmøy kommune (eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner), skal kunne knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper som kommunen er største
eier av og Karmøy Kirkelig Fellesråd skal også ha anledning til å knytte seg til
avtalen når det gjelder innskudd og betalingsformidling. Kommunen skal innenfor rammen av avtalen kunne gjøre enkeltforretninger med andre banker og
finans- og kredittinstitusjoner.
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Plassering av ledig likviditet

Obligasjoner/ sertifikater utstedt/
A
garantert av den norske stat

Obligasjoner/ sertifikater
B utstedt/garantert av norske
kommuner eller fylkeskommuner

Bankinnskudd/ obligasjoner/
C sertifikater utstedt av norske
banker

Norske obligasjoner med
D
fortrinnsrett

Pengemarkedsfond/
E
obligasjonsfond
Norske/ utenlandske aksjefond
F samt norske aksjeindekserte
obligasjonslån

Beløp

Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan
plasseres i denne gruppen (A-E) som renteinstrumenter.

Det kan gjøres plasseringer i:

Begrensninger
Maksimal
Andre begrensninger
andel
Papirene skal være i tråd med lov
om statsforetak av 30.08.1991
eller lov om aksjeselskaper av
04.06.1976 jfr §§ 18-3 og 18-5.

Ingen

Ingen

100 mill kr
pr selskap

Maksimalt 2 %
av forvaltningskapitalen i
vedkommende
bank

En soliditet/egenkapital på minst
8 % og tap på utlån mindre enn
2,5 % av brutto lån. Tidsbinding
for uttak av bankinnskudd kan
ikke overskride 6 måneder.

10 % av
porteføljen

Forvaltningskapital på minst 5
mrd kr, en soliditet/ egenkapital
på minst 8 %, samt tap på utlån
mindre enn 1 % av brutto utlån.

Maksimalt 10
% av det
enkelte fonds
totale størrelse

Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i
norske og/eller utenlandske aksjefond

17 Kredittrisiko på renteplasseringer
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirer eller verdipapirfond
med bedre eller lik gjennomsnittlig kredittrating som beskrevet i tabellen nedenfor (i prosent av hele porteføljen). Det vises her til punkt 10 ovenfor for
beskrivelse av kredittrating.

Kredittrisiko
ing skal være utført av anerkjent selskap

Rammer i % av
hele porteføljen

1

Beste kredittrisiko (rating AAA til A-)

Inntil 100 %

2

Moderat kredittrisiko (rating BBB+ til BBB-)

Inntil 80 %

3

Høyere kredittrisiko (rating (BB+ til CCC)

Inntil 20 %

Beste kredittrisiko: Lån med kredittrating lik eller bedre enn A- som stats- og
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statsgaranterte, fylkeskommuner/kommuner og større finansinstitusjoner.
Moderat kredittrisiko: Kvalitetslån med kredittrating lik eller bedre enn BBB-.
Finansinstitusjoner bør ha en egenkapital på minimum NOK 250 millioner.
Unntak er hovedbankforbindelsen.
Høyere kredittrisiko: Lån med høyere kredittrisiko og kredittrating lik eller
bedre enn CCC.
I de tilfeller der det ikke foreligger offisiell rating er kravet at forvaltningsselskapet selv vurderer kredittkvaliteten til rentepapiret eller utsteder, slik at sikkerheten tilfredsstiller kravene under dette punkt 17.

18

Avkastningsreferanser
For å kunne sammenligne kommunens finansplasseringer mot referanser i
markedet skal det benyttes kjente avkastningsreferanser som nevnt nedenfor.
Hvilke som benyttes avhenger av hvor våre plasseringer er gjort og i hvilket
omfang. Følgende kjente avkastningsreferanser skal normalt benyttes:

19

Pengemarked

ST1X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 0,25 år

Pengemarked

ST3X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 1 år

Obligasjonsmarked

ST4X

Statsobligasjonsindeks m/rentebinding 3 år

Norske fond

OSEFX

Oslo Børs fondsindeks

Norske aksjer

OSEBX

Aksjeindeks for Oslo Børs

Nordiske aksjefond

VINX Benchmark

Utenlandske aksjefond

MSCI World Index

Verdensindeks

Utenlandske aksjefond

MSCI Emerging Market Index

Verdensindeks

Aksjeindeks for Norden

Plassering av langsiktig finansiell aktiva unntatt driftsformål
Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres og bare avkastningen skal
brukes. Det har vært vurdert om kommunens eierskap i Haugaland Kraft skal
omfattes av regelverket for kommunens finansforvaltning og dermed inngå
som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kommunens engasjement i kraftsektoren må sies å ha en strategisk karakter, men det har etter hvert
også fått en betydelig finansiell karakter. Eksempler fra andre store kommuner
viser at kommunenes engasjementer i energisektoren betraktes som en strategisk investering, og dermed ikke som en del av finansforvaltningen. Karmøy
kommune velger også å gjøre dette. En viktig del av begrunnelsen for dette er at
det ikke på kort sikt vil være mulig å selge kommunens kraftengasjement for å
sette pengene i for eksempel aksjemarkedet i stedet. En eventuell salgsbeslut-
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ning vil først og fremst være av strategisk betydning. Ut over ovennevnte
kommentarer har ikke Karmøy kommune langsiktige finansielle aktiva.

20

Låneopptak til egne prosjekter
Kommunestyret fatter vedtak om og størrelsen på årets låneopptak i det ordinære vedtaket om årsbudsjett. Det kan tas opp lån for å finansiere investeringer
i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Lån kan tas opp som
direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner samt i livselskap. Det kan
også legges ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Videre kan lån tas opp
som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån), samt refinansiering av
eksisterende lån. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
Tidspunktet for årets låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling, samt generelle forhold i markedet. Låneopptak skal søkes gjennomført til markedes gunstigste vilkår ved at kommunen (eller låneforvalter hvis det er opprettet avtale
om dette) normalt henter inn tilbud fra minst 2 konkurrerende långivere. Det
gjøres unntak for dette dersom kommunen velger å legge ut sertifikat- eller
obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.

21

Låneopptak til videre utlån - Startlån
Kommunestyret fatter vedtak om låneopptak til videre utlån i form av Startlån i
eget punkt i vedtak om årsbudsjett. Startlån tas opp i Husbanken. Lånetildeling
skjer via et eget lånetildelingsutvalg etter fastlagte retningslinjer fra Husbanken.

22

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver til er gjeldende for Statens Pensjonsfond
Utland skal være retningsgivende for Karmøy kommunes etiske håndtering av
kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper
som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre
skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:
- grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av
barn.
- alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunn-
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leggende etiske normer.
Karmøy kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i dette finansreglementet. Det er
Karmøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptable etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske
sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort
oppmerksom på at det hos en forvalter er plassering(er) i selskap med en uakseptabel profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at
nevnte plassering(er) gjort av forvalter opphører, eller at kommunen trekker
seg ut av det aktuelle produktet hos forvalteren. Kommunens fondsforvaltere
skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av
skatteparadis leges til grunn.

23

Kontrollrutine for finansforvaltning

Det skal føres løpende kontroll med kommunens finansforvaltning. Dette gjøres ved:


At det ved inngåelser av finansielle avtaler knyttet til plasseringer og
låneopptak skal disse være gjenstand for en forsvarlig og betryggende
saksutredning før avtaler inngås. Dette for å kontrollere at finansreglementet blir fulgt og for å avklare om den finansielle risikoen er vesentlig.



Jevnlig føring av utvikling i kommunens finansplasseringer i tabeller og
grafiske oversikter.



Løpende utarbeidelse av grafisk samleoversikt over kommunens finansplasseringer sammenholdt mot vektet referanseindeks. Se vedlegg 1.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over avkastning sammenholdt
mot beregnet risiko på finansplasseringene. Ved sviktende avkastning under 50 % av periodisert forventning i tre påfølgende måneder (se punkt 9)
skal det gis ekstraordinær melding til kommunestyret. Se vedlegg 2.



Jevnlig kontroll med at ikke andelen i aksjer/aksjefond overstiger maksimalrammen for denne typen plasseringer.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over renteutviklingen i låneporteføljen og samlet durasjon (gjenværende vektet renteløpetid). Se vedlegg
3.



Jevnlig ajourhold av oversikt over låneporteføljen med andel fast og flytende rente og lånenes forfall. Se vedlegg 4.
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Jevnlige samtaler og møter med aktuelle forvaltere av både aktiva (våre
finansplasseringer) og passiva (vår låneportefølje).



Utarbeidelse av månedlig oversikt over kommunens samlede likviditetsbeholdning (plasseringer i både bank og plasseringer i finansmarkedet).
Se vedlegg 5.



Utarbeidelse av finansiell tertialrapport til kommunestyret med ovennevnte oversikter og kommentarer til spesielle hendelser i perioden.



Sørge for at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning får
nødvendige dokumenter til å kunne foreta en evaluering om finansforvaltningen er i samsvar med gjeldende finansreglement.
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VEDLEGG 1 – Eksempel på grafisk oversikt over plasseringer
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Januar

28 000 000

Avkastning utover
NIBOR-rente sett i
forhold til risiko

Risikoklasse 4

25,00 %

Risikoklasse 5

30,00 %

Februar

35,00 %

Min.

Gj.snitt

Maks.

Risikoklasse 6

30 000 000

Risikoklasse 7

Mars

32 000 000

1. januar

26 741 641

Avkastning 2017 i finansmarkedet sammenlignet mot beregnet risiko
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VEDLEGG 2 – Eksempel på grafisk oversikt over avkastning sett mot

risiko
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4,00 %

4,50 %
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Re fe ranseporteføljen har en durasjon på 2,5 år.
De n e r satt sammen av 50 % 2 års swap-re nte
og 50 % 3 års swap-re nte med fradrag av
0,10 %-poe ng for forve ntet lånemargin.

3 mnd NIBOR rente

juni 2008

5,50 %

desember 2008

Prosent (rød, gul og grønn kurve)

6,00 %

juni 2009

6,50 %

desember 2009

7,00 %

juni 2010

7,50 %

desember 2011

Referanserente

desember 2010
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juni 2011

8,00 %

Renteutvikling i låneporteføljen og durasjonstid 2007 - 2019

desember 2014
juni 2014

desember 2013

juni 2013

desember 2012

Våre låns gjennomsnittsrente

juni 2019

desember 2018
juni 2018

desember 2017
juni 2017

desember 2016
juni 2016

Durasjon (gjenværende vektet renteløpetid)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

VEDLEGG 3 – Eksempel på grafisk oversikt over renteutvikling på lån
Antall år durasjon (blå kurve)
desember 2019

desember 2015
juni 2015

juni 2012

desember 2007
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123907
492 770 592

40 000 000
692 770 592
-200 000 000

38 672 366

6 697 500
4 227 500
6 003 953
14 020 120
33 996 320
36 952 426

254 864 000

607 407

256 729 000

Flytende rente

Rentebetingelser

Forfall

02.07.2023

Differanse SUM LÅN og SUM markedsverdi:

SUM markedsverdi lån inkl renteswap *:

Netto markedsverdi renteswap:

Fra flytende til fast 3,05 %

Rente 1,95 % i 5 år
02.12.2019
3 mnd N + 21 bp (regulering hver 3.mnd)
20.01.2020
Rente 1,595 % i 5 år
26.02.2020
Flytende 1,09 % med spesielle vilkår
01.11.2020
Fast 2,294 i hele perioden (6 år)
18.06.2021
Fast 1,83 % i 5 år
20.09.2021
5 års fast rente 1,754 %
19.09.2022
3 mnd N + 0,515 % i 5 år
15.03.2022
Fast 2,05 % i 7 år
20.09.2023
Fast 5 års lån 2,155 %
27.02.2024
Fast 7 års lån 2,45 % (eff 2,486 %)
16.01.2026
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 2,485 % (justering hvert halvår)
01.05.2039
Flytende 2,287 % (justering hvert halvår)
01.05.2040
Flytende 1,693 % (justering 6 ganger per år) 01.04.2041
Flytende 1,559 % og 1,598 %
01.04.2042
Flytende 1,584 % (justering 6 ganger per år) 08.03.2043
Flytende 1,584 % (justering 1/11 og 1/5)
14.08.2043
Flytende 1,61 %
01.03.2044
SUM markedsverdi låneopptak:
67,7 %

%

1 655 332 000 77,1 %

200 000 000

1 455 332 000

221 817 000
210 284 000
146 200 000

170 000 000
230 000 000
200 000 000

103 000 000

174 031 000

Fast rente

2 148 102 592

22,9 %

32,3 %

%

Budsjett avdrag på lån i 2019:
Regulert budsjett nye låneopptak i 2019:

-87 750 000

-45 518 743

2 193 621 335

10 596 595

39 931 814
2 183 024 740
-200 495 143
211 091 738

38 820 072

176 714 751
257 269 741
103 780 096
608 574
172 227 271
234 140 780
203 689 692
258 405 127
228 932 116
212 587 398
153 824 577
6 696 655
4 226 714
6 028 477
14 075 398
34 171 669
36 893 820

Markedsverdi
+ påløpt rente

299 008 000

* Differansen mellom SUM LÅN og SUM markedsverdi lån inkl renteswap viser hva kommunen kan tjene/tape ved å innløse sikringskontraktene. Ovenfor viser dette et tap på ca kr 45 mill
kroner hvis vi hadde løst oss fra rentebindigene. Dette skyldes at vi har mye faste renteavtaler til en høyere prosent enn dagens flytende rente.

** Opprinnelig lån 149.121.564 + 50.878.436 av årets låneopptak

SUM LÅN

Fordeling av lån flytende/fast

Renteswap: Nordea 02.07.13

0010725070
20180018
0010731920
13520174
20150286
20160446
0010806391
0010789209

Danske Bank
Kommunalbanken flytende, fast margin
Danske Bank
Husbanken 1
Kommunalbanken
Fastrentelån i Kommunalbanken
Swedbank - obligasjonslån**
Danske Bank
DnB Obligasjonslån 2016/2013
Kommunalbanken
Sparebanken 1 Markets - obligasjonslån
KLP (Karmøy Rådhus)
KLP (Karmøy Rådhus)
Husbanken 12
Husbanken 13
Husbanken 14
Husbanken 15 og 16
Husbanken 17
Husbanken 18
Husbanken 19
DELSUM fordeling av lån flytende/fast

0010838329
0010841539
83175031238
83175031262
135615649
13563032
135640316
135649895
13565986
13565986
13584056

Lånenr

Type lån

Årets låneopptak er markert med gult.

LÅNEPORTEFØLJE KARMØY KOMMUNE 2019

per 31. august 2019

VEDLEGG 4 – Eksempel på oversikt over låneportefølje

VEDLEGG 5 – Eksempel på likviditetsoversikt
BANK og FINANSHUS

TOTALT

SR-bank konsernkonto
Haugesund Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
SR-bank skattetrekk
Skudenes & Aakra Sparebank*
KLP - Pensjon
DNB Asset Management
Eika Kapitalforvaltning AS
Pluss Utland Etisk
Holberg Norden
Holberg Norge
Odin Rente A Norge
Skagen Avkastning
Skagen Kon-Tiki
Skagen Global
Pareto Nordic Corporate Bond A
Pareto Høyrente

364 705 782
145 823
2 783 241
79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907

364 705 782
145 823
2 783 241

1 003 172 355

923 559 809

Summer

DISPONIBLE

IKKE DISP.

79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907
72 549 758

Løpende likviditet på konsernkonto i bank med gjennomsnitt 2010-2017 og årene 2018 og 2019
700
650
600

550
500
450

350
300
250
200
150

100
50
0
-50

2019

1. desember

1. november

1. oktober

1. august
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1. september

1. juli

2018

1. juni

Gjennomnitt 2010-2017

1. mai

1. april

1. mars

1. februar

-100
1. januar

Millioner kroner

400

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 24/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Formannskapet behandlet saken den 09.12.2019, saksnr. 145/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, noe som medfører inntil to
årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.
Formannskapet vedtar å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter
forurensningsforskriftens kap 12 og 13» ut på høring.

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 148/19
Behandling:
Saken trekkes da saken er sendt ut på høring av formannskapet i møtet 09.12.2019.

Vedtak:
Saken trekkes.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Runar Lunde
19/5079

Arkiv: M41 &58
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

09.12.2019
02.03.2020
16.03.2020

TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12
og 13».

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Norske kommuner er pålagt å føre tilsyn med utslipp av avløpsvann gjennom private anlegg og
kommunale anlegg opp til en viss størrelse. Arbeidet med tilsyn av disse anleggene kan
gebyrfinansieres. Rådmannen ser det som nødvendig å ansette inntil 2 årsverk for å kunne føre
tilstrekkelig tilsyn med disse anleggene.

Bakgrunn
Karmøy kommune er en kommune med mye spredt bebyggelse hvor det ikke er offentlig avløp.
Hus og hytter med innlagt vann, som ikke er knyttet til offentlig avløp må ha en egen
utslippstillatelse og anlegg for rensing før utslipp. Det følger av forurensningsforskriften kap 12 og
13 at kommunen gir utslippstillatelser, og skal føre tilsyn med avløp av denne størrelsen.
Samlet sett er det ca. 3.000 abonnenter med slamavskiller som er tilknyttet private utslipp i
kommunen og ca 60 kommunale utslipp med private påkoblinger. Det er derfor viktig at de
fungerer som de skal og renser avløpet tilstrekkelig før utslipp.
Arbeidet er også et ledd i oppfølgingen av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i
Rogaland hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. En stor påvirkning på
vannkvalitet i kommunen er utslipp fra private/kommunale avløpsanlegg.

Kommunen som forurensningsmyndighet
Karmøy kommune er pålagt å føre tilsyn etter forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Det skal
utarbeides en tilsynsplan basert på antatt tilstand i kommunen og en plan for gjennomføring av
tilsynene. En slik plan skal revideres årlig
Hva er tilsyn?
Tilsyn i forbindelse med avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning
eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Dette er et ledd for å kontrollere
at avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker
anleggene slik det er anbefalt og at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen.
I første omgang vil tilsynet innebære oppfølging av innmeldte feil og mangler fra
slamtømmefirma etter slamtømming og kartlegging. Enkelte anleggseiere vil derfor få et brev om
å rette opp feil/mangler etter tømming. Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få en tilsynsrapport
fra kommunen. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg
fra Karmøy kommune sammen med tilsynsrapporten med en tidsfrist for å komme med uttalelse
før vedtak om pålegg sendes.

Tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:
- Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget.
- Sende ut spørreskjema hvis uklarheter
- Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter.
- Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet
- Kontrollbesøk/inspeksjon (dette vil bli varslet i forkant)
- Prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt
- Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
- Tilsynsrapport
- Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak
De som eier eiendommene vil få varsel på forhånd, enten pr. brev/e-post eller telefon om tilsynet.
Oppdager tilsynet feil vil eieren av avløpsanlegget få rimelig frist til å rette opp feilene. Det vil bli
utarbeidet en tilsynsplan for oppfølging av avløp ila 2020.

Gebyr for tilsyn avløpsanlegg
Miljøverndepartementet har fra 01. januar 2007 pålagt kommunene å føre tilsyn med avløpsanlegg
som er hjemlet i forurensingsforskriften kap. 12 og 13.
For å kunne etterleve kravene i forurensningsforskriften vil Karmøy kommune ansette inntil to
tilsynsmedarbeidere som skal lønnes etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen tar gebyr for
tjenesten, men gebyret skal ikke være høyere enn utgiftene kommunen har med å føre tilsyn (jfr.
Forurensningslovens § 52a). Det er estimert at to stillinger vil koste inntil ca 1 850 000 pr. år. En
saksbehandler gjennomfører 200-250 tilsyn i løpet av et arbeidsår. Det er estimert at det vil gå ca.
10-12 år hver gang ett anlegg får tilsyn. Det er innenfor akseptabel ramme for gjennomføring av
faglig forsvarlig tilsyn. Mange anlegg er helt i tråd med bestemmelsene og krever svært liten
innsats, mens andre igjen krever tung oppfølging for å få alt på plass etter regelverket.
Fordelt på antall anlegg betyr det et årlig tilsynsgebyr på ca kr 310 pr etter kapittel 12. I kapittel 13
(kommunale anlegg) faktureres gebyr etter medgått tid i henhold til selvkostprinsippet. Alle som
har private avløpsanlegg, nye eller gamle, og kommunale anlegg er omfattet av ordningen og vil
motta krav om gebyr. Beløpet som betales er basert på kostnadene det innebærer å drive tilsyn.
Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkostprinsippet og et eventuelt overskudd eller
underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Selvkost og forskrift

Det er utarbeidet en egen forskrift som hjemler anledningen til å ta gebyr inntil 100 % selvkost for
denne ordningen.
Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal betale et
fast årlig gebyr. Offentlige avløpsanlegg etter kap 13 i forurensningsforskriften skal betale etter
medgått tid iht. selvkostprinsippet som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike anlegg.
Forslag til gebyrstørrelse blir slik som tabellen under viser.

Gebyr etter forurensningsforskrifens kap 12 og 13
Vare Gebyr for tilsyn med avløpsanlegg
nr.
Vnr. Tilsyn med private avløpsanlegg etter kap 12
Y
Vnr. Y Tilsyn med avløspanlegg etter kap 13

Gebyr
310
Etter
medgått tid

Konsekvenser
For hvert anlegg etter kap 12 vil det påløpe en årlig utgift på 310 kr. For kapittel 13 vil det
faktureres etter medgått tid. Det er i dag kun kommunale avløpsanlegg i kapittel 13. Sistnevnte
faktureres sektor VAR. Dette vil danne grunnlag for å finansiere inntil to årsverk som skal jobbe
med tilsynet. I første omgang ansettes 1 årsverk som skal vurdere arbeidsomfanget før det
vurderes behov for ytterligere nytt årsverk. Bortsett fra bidrag fra kommunens VAR-sektor får
ikke tiltaket økonomiske konsekvenser for kommunen.

Saksbehandling
Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap. 12 og 13 ble behandlet av
formannskapet 1. gang i møte den 09.12.19, sak 145/19 og følgende vedtak ble fattet:
Formannskapet vedtar å fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, noe som medfører inntil to
årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.
Formannskapet vedtar å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap
12 og 13» ut på høring.
Forskriften har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 17.02.20. Det er ikke
innkommet noen merknader til forskriften.
Da det er noe usikkerhet til omfanget i forhold til tilsyn med avløpsanlegg kap 13 (kommunale
anlegg) har rådmannen endret satsen fra 310,- per kommunale annlegg til å bli fakturert etter
medgått tid.
På denne måten sikrer en at selvkostprinsippet også blir gjeldende for kommunale.

Rådmannens konklusjon

Dette er en lovpålagt oppgave og rådmannen har i dag ikke kapasitet til å gjennomføre denne
oppgaven. For å kunne gjennomføre et faglig forsvarlig tilsyn mener rådmannen at det er
nødvendig med inntil to nye årsverk.
Rådmannen ser at dette er et viktig arbeid som Karmøy kommune må prioritere da hensynet til
miljø og omgivelser mhp utslipp av forurensende stoffer må ha tilstrekkelig kontroll, samtidig
som det er en lovpålagt oppgave at kommunene utfører slikt tilsyn. En slik kontroll kan oppnås
ved å gjennomføre tilsyn. Dette tilsynet kan gebyrlegges som vist i tabellen ovenfor. På bakgrunn
av dette ber rådmannen kommunestyret vedta lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter
forurensningsforskriftens §§ 12 og 13, ikraftredelse 16.03.2020 som innebærer at kommunen kan
ansette inntil to årsverk etter selvkostprinsippet. I første omgang ansettes 1 årsverk som skal
vurdere arbeidsomfanget før det vurderes behov for ytterligere nytt årsverk.

Rådmannen i Karmøy, 02.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12 og 13

Vedlegg 1

Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13
Hjemmel:, forurensningsforskriften kap 12 og 13. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy
kommune.
Ikrafttredelse: 16. mars 2020
Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal
betale et årlig fast gebyr og offentlige avløpsanlegg etter kap 13 i forurensningsforskriften
skal betale gebyr etter medgått tid som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike
anlegg. Forslag til gebyrstørrelse blir slik som tabellen under viser. Alle tall i hele kroner.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
§ 1-1. Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges
tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen
betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.
Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.
§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyret beregnes etter årlig vurdering av selvkost og gjøres gjeldende pr 1. Januar
årlig.
Med mindre annet er spesifisert, faktureres gebyret årlig i første kvartal.
§ 1-3. Gebyrene i regulativet
Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med sakene og er beregnet i samsvar
med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.
§ 1-4 Medgått tid
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter
medgått tid pr påbegynte time.
§ 1-5. Klage
Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med
unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-6 om
åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages
til Fylkesmannen i Rogaland etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-6. Urimelig gebyr
Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart
urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken.

Kapittel 2 – Gebyr avløpsanlegg
Gebyr etter forurensningsforskrifens kap 12 og 13
Vare Gebyr for tilsyn med avløpsanlegg
nr.
Vnr.Y Tilsyn med private avløpsanlegg etter kap 12
Vnr. Y Tilsyn med avløspanlegg etter kap 13

Gebyr
310
Etter medgått tid

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 25/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12
og 13».

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1926
Sign:

Utvalg:
Formannskapet

Arkiv: 033
Dato:

02.03.2020

REFERATLISTE FORMANNSKAPET 02.03.20

1. Møteprotokoll hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.20
2. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 21.01.20
3. Møteprotokoll hovedutvalg teknisk og miljø 18.02.20
4. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.20
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
6. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 11.02.20
7. Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
8. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune –
Skatteetaten
9. Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med 1.mai – LO i Nord- Rogaland
10. Utsending/informasjon til kommuner og fylker fra Frivilligheten Norge
11. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
12. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og utbedring av
E134 Husøyvegen.
13. Brev fra Det Kongelige Forsvarsdepartement – Frigjørings- og veterandagen 8.mai 2020.

Høringer:
A. Høring på endring i forskrift on utøvelse av jakt, felling og fangst – bruk av kunstig lys
ved jakt på villsvin
B. Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler
omfattet av beredskapsplikt
C. Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2
D. Høring – Forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om
sykepenger og stønad ved barns sykdom
E. Status for planarbeidet og ny kunnskap - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
F. Høring – Forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunens saksbehandling av IBUmidler m.m.
G. Høring av forslag om endringer i solarieregelverket.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/178-1

12.10 2018

Høringsbrev - forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunen es
saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
m.m.
Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
(heretter kalt IBU-forskriften), med påfølgende oppheving av forskrift 26. januar 2004 nr. 359
om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og
bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen (heretter kalt forskrift om
kommunenes saksbehandling av IBU-søknader). Begge forskriftene er hjemlet i lov 12. mai
1995 nr. 23 om jord (jordlova). IBU-forskriften er hjemlet med utgangspunkt i § 18, som
omhandler bestemmelser om tilskudd. Forskrift om kommunenes saksbehandling av IBUsøknader er hjemlet med utgangspunkt i § 3 i tillegg til § 18, som omhandler kommunen,
fylkesmannen og fylkeskommunens ansvar for behandling av landbrukssaker.
Endringsforslagene i dette høringsbrevet knytter seg i hovedsak til regler for kommunenes
saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket ( heretter kalt IBUmidler). I tillegg foreslår departementet endringer når det gjelder hvem som kan motta IBUmidler til andre landbruksbaserte næringer (utenom tradisjonelt landbruk).
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale
løsningen for høringsuttalelser: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2615516/
Høringsfristen er satt til 23.11.2018.
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1. Innledning
IBU-forskriften gir rammer for Innovasjon Norges forvaltning av investeringsstøtte til
landbruket. Midlene bevilges over jordbruksavtalen kapittel 1150 post 50.
Det er Innovasjon Norge som er vedtaksmyndighet, og innvilger tilskudd etter forskriften.
Kommunenes oppgaver framgår av § 4 i forskr iften:
Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden
før søknaden oversendes til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere
krav til søknaden og sette vilkår for utbetalingen.
Forskrift om kommunenes saksbehandling av IBU-søknader, angir hvilken saksbehandling
som skal skje i kommunene knyttet til finansiering av lån og tilskudd for landbruket jf.
forskriftens del 1 pkt. 1-6.
Kommunens rolle i dag er i hovedsak å yte bistand til beslutningsgrunnlaget for vedtak etter
IBU-forskriften, samt å kontrollere at forutsetningene for tilskudd er til stede. Departementets
vurdering er at forskrift om kommunenes saksbehandling av IBU-søknader gir en uklar
beskrivelse av kommunenes oppgaver på dette området, og at det er uoversiktlig å angi
regler for kommunens oppgaver knyttet til IBU-ordningen i både IBU-forskriften og i forskrift
om kommunenes saksbehandling av IBU-søknader. Sistnevnte forskrift er utdatert på flere
punkter. Selv om fylkesmannen er omtalt i forskriften, har fylkesmannen ingen rolle i dagens
saksbehandling av disse virkemidlene. I tillegg inneholder forskriften føringer for kommunens
oppgaver i forbindelse med søknader om lån til landbruksformål. Dette gjelder låneordninger
som Innovasjon Norge forvalter og som ikke finansieres over Landbruks- og
matdepartementets budsjett. Kommunens oppgaver på dette området kan ikke hjemles med
utgangspunkt i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova), og kan følgelig ikke reguleres i
forskriften.
Departementet har med bakgrunn i dette sett et behov for å forenkle og tydeliggjøre
innholdet i kommunens oppgaver knyttet til saksbehandlingen av IBU-tilskudd, slik at
arbeidsdelingen mellom kommunen og Innovasjon Norge er tydeligere definert. For et
enklere og mer oversiktlig regelverk forslås reglene om kommunens saksbehandling
vedrørende søknader om IBU-midler innlemmet i IBU-forskriften. Det foreslås ingen
materielle endringer i kommunens rolle knyttet til saksbehandlingen av IBU-midler, men
forslag til forskriftendringer gir en tydeligere beskrivelse av kommunens oppgaver etter
gjeldende praksis.
I tillegg foreslår departementet endringer i IBU-forskriftens § 2 som definerer hvem som kan
motta støtte til investering- og bedriftsutvikling i landbruket. I gjeldende rett er dette
avgrenset til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak. Departementet foreslår at også
annen person med særlig tilknytning til landbrukseiendommen kan få tilskudd til utvikling av
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andre landbruksbaserte næringer på eiendommen. Med dette menes f.eks. ektefelle,
samboer eller barn av eier.

2. Nærmere om f orslag til endringer i IBU -forskriften s § 2 Tiltaksområder
2.1 Gjeldende rett:
Det følger av IBU-forskriftens § 2 om tiltaksområder at det innenfor rammer fastsatt ved
jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan gis midler til
investering og bedriftsutvikling til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte
til:
a) investeringer i forbindelse med etablering, oppgradering og modernisering av
driftsapparatet, eller
b) utvikling av landbruksbaserte næringer.

2.2 Departementets vurderinger og forslag:
Det er et mål å øke verdiskapingen innen de landbruksbaserte næringene utenom jord - og
skogbruk. Disse næringene utvikles ofte som et tillegg til den tradisjonelle drifta på gården,
og kan gi grunnlag for næringsinntekt og sysselsetting til både den som er registrert som eier
av landbrukseiendom eller registrert foretak eller til ektefelle eller nær slekt på gården.
Departementet ser at avgrensingen av tilskuddssubjektet til eier av landbrukseiendom eller
registrert foretak i noen tilfeller kan gi en uheldig avgrensing av hvem som kan få støtte til
utvikling av landbruksbaserte næringer på landbrukseiendommen. Dette gjelder særskilt i de
tilfellene der ektefelle eller samboer, som verken er eier av landbrukseiendommen eller
registrert foretak ønsker å etablere annen landbruksbasert næring på gården. Dette kan
også gjelde neste generasjon.
Departementet foreslår derfor å utvide tilskuddssubjektet i § 2b) til å også omfatte annen
person med særlig tilknytning til landbrukseiendommen.

3. Nærmere om k ommunens ansvar for investeringssaker
behov for forskriftsendringer

i landbruket og

Kommunens rolle er i dag i hovedsak å yte bistand til beslutningsgrunnlaget for vedtak etter
IBU-forskriften, samt å kontrollere at forutsetningene for tilskudd er til stede. Den enkelte
næringsutøver søker om IBU-tilskudd via Innovasjon Norges søknadsskjema. Før søknad
om IBU-tilskudd behandles av Innovasjon Norge, foretar kommunen i dag en forberedende
saksbehandling av søknaden. Til søknaden knytter det seg en uttalelse fra kommunen om
prosjektet, med utgangspunkt i kommunens rolle som landbruksmyndighet mv. Det ytes i ulik
grad veiledning knyttet til investeringssøknadene. Dersom det søkes om lån til
landbruksformål, sendes også disse sakene til kommunen. I tillegg har kommunene et
oppfølgingsansvar for investeringssakene knyttet til utbetalingsprosedyrer, sluttkontroll av
prosjekter m.m. Som vist til innledningsvis er kommunenes ansvar og oppgaver i
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landbrukssaker hvor Innovasjon Norge er innvilgningsmyndigheten per i dag regulert i to
forskrifter, og regelverket er til dels overlappende. Forskrift om kommunenes saksbehandling
av IBU-søknader, regulerer i hovedsak kommunens ansvar og oppgaver ovenfor Innovasjon
Norge. Kommunene har videre en oppgave i forbindelse med søknader om tilskudd etter
IBU-forskriften § 4 jf. omtale av dette innledningsvis.
For et enklere og mer oversiktlig regelverk foreslås det at forskrift om kommunens
saksbehandling av IBU-søknader oppheves og at regler om kommunens saksbehandling
vedrørende søknader om IBU-midler innlemmes i IBU-forskriften som en del av de
administrative bestemmelsene i IBU-forskriftens § 4 Søknad og utbetaling og § 6
Opplysningsplikt og kontroll.
Departementet vil i det videre ta utgangspunkt i gjeldende rett i forskrift om kommunenes
saksbehandling av IBU-søknader når det gjelder vurdering av bestemmelser som skal inngå i
IBU-forskriftens § 4 og 6.

3.1 Gjeldende rett
I forskrift om kommunenes saksbehandling av IBU-søknader er det i forskriftens del 1
definert 6 punkter som angir kommunenes saksbehandlingsansvar innenfor
finansieringssakene i landbruket. Disse er:
1. Kommunen har ansvar for administrasjon vedrørende søknader fra brukere i
kommunen om finansiering gjennom låne- og tilskuddsordninger for landbruket som
Innovasjon Norge og fylkesmannen administrerer. Og om offentlig finansiering av
boliger på gårdsbr uk.
2. Kommunen skal etter henstilling fra søkeren fremme anmodning om utbetaling av
innvilgede midler. Anmodningen sendes Innovasjon Norge/fylkesmannen i henhold til
bestemmelsene for de ulike ordningene.
3. Kommunen har ansvar for å føre kontroll med tiltak som innvilges finansiering.
Innvilgningsmyndighetene kan pålegge kommunen å foreta sluttkontroll av prosjekter
med utferdigelse av ferdigattest. Kommunen skal rapportere om forhold som har
betydning for Innovasjon Norges pantesikkerhet. Det samme gjelder dersom
forutsetningen for finansiering ikke lenger er til stede. Dette gjelder hele den perioden
brukeren har forpliktelser i henhold til mottatte ytelser.
4. Kommunen skal følge opp de tiltak som innvilges finansiering.
5. Kommunen skal på nærmere forespørsel bistå Innovasjon Norge/fylkesmannen med
uttalelser, informasjon og rapportering.
6. Kommunen skal opptre som Innovasjon Norges fullmektig i tvangssaker etter
nærmere instruks fra Innovasjon Norge.
I tillegg inneholder forskriften bestemmelser knyttet til innvilgningsmyndighetens mulighet til å
pålegge kommunen å avholde takst foretatt av landbrukskyndige takstfolk, samt
bestemmelser om kommunale gebyr. Bestemmelsene har følgende ordlyd:
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Takster:
1. Innvilgningsmyndigheten kan pålegge kommunen å avholde takst foretatt av
landbrukskyndige takstfolk. Innovasjon Norge kan gi retningslinjer for taksten. I
spesielle saker kan kommunen benytte spesialkompetanse. Utgifter i forbindelse med
takst betales av kommunen.
2. Innovasjon Norge kan bestemme at takster avholdt av andre kan legges til grunn for
lån i Innovasjon Norge.
Gebyr:
1. For de oppgaver som kommunen er pålagt etter denne forskrift, skal kommunen ikke
kreve lånesøker for gebyr.

3.2 Departementets vurderinger og forslag:
Det er viktig at det er en klar arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge i
forbindelse med søknad og prosjektoppfølging. Kommunens arbeid må være knyttet til
områder som kommunen har særskilt ansvar og kunnskap om. Formålet med en forskrift på
dette området er å formalisere kommunens rolle og ansvar knyttet til investeringssøknadene
som videresendes til Innovasjon Norge for endelig behandling, samt oppfølging av
investeringssakene.
Punkt 1 og 2 i gjeldende forskrift definerer kommunens ansvar og oppgave for
søknadshåndtering og håndtering av utbetalingsanmodning i forbindelse med
investeringssaker. Kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til søknadshåndtering er
imidlertid utydelig definert og svakt avgrenset. Med bakgrunn i departementets kjennskap til
praksis i kommunene og hvilke oppgaver som naturlig følger av kommunens håndtering av
tilskuddssøknader, bør det tydeliggjøres at kommunen har en veiledningsrolle i forbindelse
med søknadene og at kommunen skal gi en uttalelse før saken behandles av Innovasjon
Norge. En slik uttalelse knytter seg særskilt til kommunen rolle som landbruksmyndighet.
Dette kan dreie seg om spørsmål knyttet til om prosjektet er i samsvar med kommunale
planer, spørsmål knyttet til beiteareal, spredeareal for husdyrgjødsel, dyrevelferd m.m.
Videre framgår det at fylkesmannen har et forvaltningsansvar, noe som ikke gjelder for disse
midlene i dag. Forskriften omhandler også saksbehandlingsregler for søknader om lån til
landbruket (bl.a. punkt 1, punkt 3, samt regler knyttet til takster og gebyr). I praksis gjelder
dette i hovedsak låneordninger som ikke er finansiert over Landbruks- og matdepartementets
budsjett, og som ikke er knyttet til IBU-forskriften. Som omtalt tidligere sendes også disse
søknadene til kommunen. I mange tilfeller søkes det om både tilskudd og lån til samme
investeringsprosjekt, og både lånesøknad og tilskuddssøknad må derfor ses i sammenheng.
Kommunens oppgaver knyttet til søknad om lån kan imidlertid ikke hjemles i jordloven § 3,
der forskriften i sin helhet er hjemlet. Landbruks- og matdepartementet kan derfor ikke
pålegge kommunen en slik oppgave. Lånesøknader som eventuelt følger med en søknad om
investeringstilskudd må derfor i sin helhet behandles av Innovasjon Norge. Punkt 1 omtaler
også finansiering av bolig på gårdsbruk. Det er ikke adg ang til å gi IBU-midler til dette i dag.
Det er en begrenset adgang til å gi lån til boligformål innenfor rammen av
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lavrisikolåneordningen i Innovasjon Norge og dette faller dermed heller ikke innenfor det som
kan reguleres i denne forskriften.
Punkt 3, 4 og 5 angir kommunens ansvar for oppfølging, kontroll og informasjon knyttet til
tiltak som har fått innvilget finansiering, samt kommunens ansvar for å rapportere om forhold
som har betydning for Innovasjon Norges betingelser for å gi finansiering. Ansvaret
avgrenser seg til forhold som kommunen har forutsetning for å ha kjennskap til. Det
materielle innholdet i disse punktene bør videreføres, men det er behov for å presisere
kommunens oppgaver bedre og strukturere innholdet bedre. Departementet foreslår videre
at punkt 6 utgår, da dette er Innovasjon Norges ansvar. Bestemmelsene om takster og gebyr
bør også utgå ettersom disse er knyttet til lånesøknader.
På bakgrunn av dette foreslås det at kommunens oppgaver knyttet til veiledning,
søknadsbehandling og behandling av utbetalingsanmodning innlemmes i
IBU-forskriftens § 4 søknad og utbetaling og at kommunens oppgaver knyttet til
opplysningsplikt og kontroll innlemmes i IBU-forskriftens § 6 opplysningsplikt og kontroll.

3.2.1 Nærmere om f orslag til endringer i IBU -forskriftens § 4
§ 4 har følgende ordlyd i dag:
§ 4 Søknad og utbetaling
Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden
før saken oversendes Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til
søknaden og sette vilkår for utbetalingen.
Det foreslås at relevante føringer i punkt 1, 2 og 5 i forskrift om kommunenes saksbehandling
av IBU-søknader jf. vurderingene gjort i 3.2. videreføres i IBU-forskriftens § 4. Kommunens
og Innovasjon Norges oppgave knyttet til veiledning foreslås tatt inn i tekst samt i overskrift.
Det er ikke ment at dette skal være en annen bestemmelse enn det som følger av annet
regelverk allerede. Ettersom all saksbehandling foregår med utgangspunkt i Innovasjon
Norges søknadsskjema innlemmes dette i ordlyden i andre ledd i § 4 istedenfor den mer
upresise ordlyden i dagens tekst om at søknad skal sendes til kommunen. Videre er det
materielle innholdet i punkt 1, 2 og 5 i forskrift om kommunenes saksbehandling av IBUsøknader videreført, men det er lagt inn nærmere presiseringer om hvilke oppgaver
kommunen har. Siste ord i siste ledd er endret fra utbetaling til tilskudd ettersom det er mer
dekkende å sette vilkår for tilskuddet i sin helhet enn bare for utbetalingen. Det gjøres ellers
noen mindre språklige justeringer i dagens ordlyd med det formål å presisere dagens praksis
bedre.
På bakgrunn av dette foreslås det følgende justerte ordlyd for § 4 i IBU-forskriften:
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§ 4 Veiledning, søknad og utbetaling
Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader etter denne forskriften.
Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon Norge. Før
søknaden behandles av Innovasjon Norge, skal kommunen uttale seg om forhold av
betydning for det omsøkte prosjektet.
Etter nærmere forespørsel fra Innovasjon Norge skal kommunen gi ytterligere
informasjon og rapportering knyttet til saken.
Før tilskudd utbetales av Innovasjon Norge skal kommunen gi en uttalelse om
utbetalingsanmodningen fra søker. Uttalelsen skal inneholde informasjon kommunen har
kjennskap til knyttet til prosjektets fremgang og annet av betydning for tilskuddsutbetalingen.
Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for
tilskuddet.

3.2.2 Forslag til endringer i IBU -forskriftens § 6
§ 6 har følgende ordlyd i dag:
§ 6 Opplysningsplikt og kontroll
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge finner
nødvendig for å forvalte ordningen.
Innovasjon Norge fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all
bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Innovasjon Norge
kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

Det foreslås at bestemmelser om kommunens oppgaver innen opplysningsplikt og kontroll
innlemmes i § 6, ettersom disse oppgavene følger av forskrift om kommunenes
saksbehandling av IBU-søknader. Det foreslås at ordet tilsyn erstattes med kontroll, slik at
ordlyden er lik ordlyden i overskriften. Kommunens rolle knyttet til kontroll avgrenser seg til
sluttkontroll, som kommunen skal gjøre etter anmodning fra Innovasjon Norge. Når det
gjelder kommunens rapporteringsansvar, foreslås det avgrenset til de forhold som den er
kjent med. Videre erstattes ordet rapportere med melde. Kommunens ansvar for å melde fra
gjelder for hele perioden tilskuddsmottaker har forpliktelser i henhold til mottatte ytelser. Det
gjøres ellers noen mindre språklige justeringer i dagens ordlyd med det formål å presisere
dagens praksis bedre.

På bakgrunn av dette foreslås det følgende justerte ordlyd for § 6 i IBU-forskriften:
§ 6 Opplysningsplikt og kontroll
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge eller kommunen
finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.
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Innovasjon Norge kan føre kontroll med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt.
Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer
tilskuddet. Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.
Etter anmodning fra Innovasjon Norge skal kommunen foreta sluttkontroll og utstede
ferdigattest. Før ferdigattest utstedes skal kommunen kontrollere at vilkår for utbetaling av
tilskudd er oppfylt. Søker plikter å oppgi all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som
vedkommer tilskuddet. Kommunen kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.
Dersom kommunen blir kjent med forhold som tilsier at forutsetningene for tilskuddet
ikke lenger er til stede, skal kommunen melde dette til Innovasjon Norge.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Med unntak av forslag til endringer i forskriften § 2 b ) vedrørende subjektet som kan motta
tilskudd, innebærer høringsnotatets forslag til endringer bare oppdateringer, tydeliggjøringer
og presisering av enkelte bestemmelser. Dette gir i seg selv ikke økte utgifter og får heller
ikke administrative konsekvenser for kommunens oppgaveløsning knyttet til søknader om
IBU-midler.

Med hilsen

Kristin Orlund (e.f.)
avdelingsdirektør
Siri Lothe
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Høringsinstanser
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Vedlegg 1:
Utkast
Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i
landbruket
§ 2, 4 og 6 skal lyde:
§ 2. Tiltaksområder
Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale
bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til
a) eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til investeringer i
forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet
b) eier av landbrukseiendom, registrert foretak eller annen person med særlig
tilknytning til landbrukseiendommen dersom tilskuddet gis til utvikling av
landbruksbaserte næringer.

§ 4. Veiledning, søknad og utbetaling
Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader etter denne
forskriften.
Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon Norge. Før
søknaden behandles av Innovasjon Norge, skal kommunen uttale seg om forhold av
betydning for det omsøkte prosjektet.
Etter nærmere forespørsel fra Innovasjon Norge skal kommunen gi ytterligere
informasjon og rapportering knyttet til saken.
Før tilskudd utbetales av Innovasjon Norge skal kommunen gi en uttalelse om
utbetalingsanmodningen fra søker. Uttalelsen skal inneholde informasjon kommunen
har kjennskap til knyttet til prosjektets fremgang og annet av betydning for
tilskuddsutbetalingen.
Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for
tilskuddet.

§ 6. Opplysningsplikt og kontroll
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge eller
kommunen finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.
Innovasjon Norge kan føre kontroll med at vilkår for utbetaling av tilskudd er
oppfylt. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som
vedkommer tilskuddet. Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll hos
tilskuddsmottakeren.
Etter anmodning fra Innovasjon Norge skal kommunen foreta sluttkontroll og
utstede ferdigattest. Før ferdigattest utstedes skal kommunen kontrollere at vilkår for
utbetaling av tilskudd er oppfylt. Søker plikter å oppgi all bokføring, korrespondanse og

opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Kommunen kan foreta stedlig kontroll hos
tilskuddsmottakeren.
Dersom kommunen blir kjent med forhold som tilsier at forutsetningene for
tilskuddet ikke lenger er til stede, skal kommunen melde dette til Innovasjon Norge.
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Therese Søvde Bakkemoen
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Forslag til endringer i solarieregelverket
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sender Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA) herved forslag om justering i regelverket for solarier på høring.
Reglene for solarier reguleres av forskrift av 16. desember 2016 nr. 1397 om strålevern og bruk
av stråling (strålevernforskriften). Kompetansekravet fremgår av strålevernforskriftens § 38, og
det foreslås å fjerne kravet til bestått solarieprøve for «ansatte med kundekontakt» i virksomheter
som tilbyr solarier. På den måten likestilles betjente og ubetjente solarievirksomheter ved at det
kun er krav til bestått solarieprøve for ansvarlig for daglig drift. I tillegg gjøres en mindre teknisk
endring ved å fjerne «videoautomat med dokumentleser» som alternativ til alderskontrollsystem.
DSA ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til dsa@dsa.no eller
via brev til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Postboks 329 Skøyen, 0213 Oslo.
Frist for høringsuttalelse er 18. mars 2020.
Spørsmål om høringen og forslaget kan stilles til Therese Søvde Bakkemoen på e- post;
Therese.sovde.bakkemoen@dsa.no

Postadresse Postal address
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Postboks 329 Skøyen, 0213

Grini næringspark 13, 1361
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Østerås, Norway

8276 01 00494

T: +47 67 16 25 00

dsa.no

IBAN NO76 8276 01 00494

F: +47 67 14 74 07

dsa@dsa.no

Org.nr. 867 668 292
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1 Bakgrunn og kort om forslagene
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fremmer i dette høringsnotatet forslag
til endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.
Bruken av solarier har vært regulert i forskrift siden 1983. I de siste årene er det innført
nye regler og krav for å redusere UV-eksponeringen til befolkningen, blant annet 18årsgrense, plikt til å informere solariekundene om risiko ved solariebruk, kunnskapskrav
til aktørene i solariebransjen og krav om system for alderskontroll. I dag reguleres
solarievirksomheter helhetlig i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk
av stråling (strålevernforskriften), og de spesifikke kravene fremgår av forskriftens §§ 36–
38.
Innstrammingene i regelverket ble innført for å redusere UV-eksponeringen. I Norge er
hudkreft blant de kreftformene som har økt mest i løpet av de siste tiårene, og Norge er
blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft.
I høringsnotatet kapittel 2 og 3 foreslås det justeringer i strålevernforskriftens regulering
av solarier for å gjøre kravene til kunnskap og alderskontrollsystem enklere å etterleve.
I kapittel 4 omtales de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene, og i
kapittel 5 er de konkrete forslagene til forskriftsendringer samlet.

2 Justering i kunnskapskravet
2.1 Gjeldende rett
Kunnskapskravet har vært regulert i strålevernforskriften siden 1. januar 2016. Kravet
fremgår i dag av strålevernforskriften § 38 første ledd, og innebærer at «ansvarlig for
daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter
retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet».
Kravet har vært praktisert slik at alle ansatte som har en naturlig mulighet for
kommunikasjon med kundene må ha bestått en kunnskapsprøve. Kunnskapsprøven vil si
«Solarieprøven» (https://www.solarieprøven.no/). Hvem som har naturlig kundekontakt
har vært opp til hver enkelt virksomhet å vurdere konkret. I virksomheter der alders- og
adgangskontroll ivaretas av ved elektronisk løsning, er det kun den som er ansvarlig for
daglig drift som skal ha bestått «Solarieprøven». Uavhengig av valgt system for alders- og
adgangskontroll, må ansvarlig for daglig drift av solariene ha bestått «Solarieprøven».

2.2 DSAs vurderinger og forslag til endring
For de betjente solarievirksomhetene, har kunnskapskravet i praksis vist seg problematisk
å håndheve. Utfordringene har primært handlet om hvem i virksomheten som er «ansatte
med kundekontakt», for eksempel om alle ansatte på et treningssenter skal ha bestått
«Solarieprøven», eller om det kun er de som er tilknyttet resepsjonen. Videre har det vært
usikkerhet knyttet til hva som er selve solarievirksomheten, spesielt der solariene er del av
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virksomhet som driver med annen primærnæring, herunder treningsstudio, frisør eller i
svømmehaller.
Etter en helhetsvurdering foreslår derfor DSA en justering i forskriftens krav om bestått
kunnskapsprøve for «ansatte med kundekontakt». Forslaget innebærer at kravet om bestått
kunnskapsprøve ikke lenger vil rette seg mot ansatte med kundekontakt, men kun mot den
ansvarlige for daglig drift av solarier. En slik justering vil bidra til å skape likebehandling
av betjente og ubetjente solarievirksomheter.
DSA påpeker at selv om kravet i forskriften justeres, må betjente solarier likevel sørge for
at ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i solariebruk og relevante
risikofaktorer. Dette for å fremdeles sikre etterlevelse av kravene om internkontroll i
forskrift av 6. desember 1997 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 og om kompetanse i strålevernforskriften §
16.

3 Justering i kravet om alderskontrollsystem
3.1 Gjeldende rett
Strålevernforskriften § 37 stiller krav om alderskontroll ved bruk av solarier, og trådte i
kraft i 1. januar 2017. Strålevernforskriften § 37 første ledd bokstav b viser til at
«videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter» anses som tilfredsstillende
løsning for system for alderskontroll.
Løsningen med videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter er kun en av flere
mulige løsninger. I praksis er det opp til den enkelte virksomhet å velge et system som
passer for virksomheten, så fremt systemet i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at
personer under 18 år ikke gis adgang til solarium.

3.2 DSAs vurderinger og forslag til endring
I praksis har man sett at solariebransjen ikke benytter elektroniske løsninger med
videoautomat og dokumentleser og dermed er forskriftens formulering om «videoautomat
med dokumentleser tilknyttet kundesenter» ikke lenger hensiktsmessig.
Med dagens teknologi kan tilfredsstillende alderskontroll gjennomføres ved å bruke
videokamera med god oppløsning og kvalitet som er tilknyttet et kundesenter. Den
teknologiske utviklingen har dermed vist at man i dag får gode nok videokameraer slik at
forskriftens krav om dokumentleser fremstår overflødig. På denne bakgrunn foreslår DSA
at forskriften justeres, slik at det ikke lenger er krav om dokumentleser, men kun at en slik
løsning består av «videokamera tilknyttet kundesenter».
For å sikre at det i systemene for alderskontroll anvendes en god nok teknologi, vil DSA
sørge for at det i veiledningsmateriale går tydelig frem at kvaliteten på videokamera som
anvendes i system for alderskontroll, må være av en slik kvalitet at både identifikasjon og
ansiktet til kunden kan leses og ses tydelig.
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4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om justering i kunnskapskravet vil føre til reduserte utgifter for
solarievirksomhetene med ca. Nok 1500,- per ansatt med kundekontakt hvert 5. år.
Norsk test er leverandør av «Solarieprøven», foreslått endring vil ha en stor økonomisk
betydning for leverandøren og føre til frafall i kundegrunnlaget. Det er sannsynlig at
kundegrunnlaget vil bortfalle med 90 prosent. Totalt er det i dag 459 kandidater som har
bestått solarieprøven.
Forslaget om justering i de tekniske krav til system for alderskontroll i § 37, er kun en
materiell endring. DSA kan ikke se at det vil ha administrative eller økonomiske
konsekvenser hverken for DSA eller solarievirksomheten.

5

Forslag til forskriftsendringer

Strålevernforskriften § 37 første ledd skal lyde:
Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg, utleie
eller bruk til personer under 18 år. Virksomhetene skal sørge for et tilfredsstillende system
for alderskontroll. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:
a) Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk
adgangskontroll.
b) Videoautomat tilknyttet kundesenter.
c) Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll.

Strålevernforskriften § 38 første ledd skal lyde:
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier har bestått en
kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Bestått prøve har en gyldighet på fem år.
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1 Innledning og bakgrunn
Et viktig mål for regjeringen å sikre gode, brukervennlige tjenester til innbyggerne, mest
mulig effektiv ressursbruk og minst mulig byråkrati i offentlig forvaltning. For å oppnå
dette, vil regjeringen legge til rette for at offentlige oppgaver og interne arbeidsprosesser i
forvaltningen skal digitaliseres så langt det er mulig. Arbeidet med utvikling av ny IKTløsning i Arbeids- og velferdsetaten er sentralt i dette arbeidet.
Store deler av Arbeids- og velferdsetatens IKT-løsninger fornyes som ledd i
moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten de neste årene. Dette gjøres for å
kunne levere bedre tjenester til befolkningen, effektivisere arbeidsprosesser og for å
forbedre saksbehandlingen. Det er i tråd med Regjeringens digitaliseringsstrategi for
offentlig sektor 2019-2025 – Én digital offentlig sektor, som er en oppfølging av
Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Stadige flere brukere foretrekker og
forventer digitale løsninger, samtidig som digitale løsninger reduserer ressursbruken hos
Arbeids- og velferdsetaten. Nye løsninger skal så langt det er mulig baseres på
selvbetjeningsløsninger og automatiserte vedtaksprosesser. Der dagens regelverk ikke er
utformet på en måte som legger til rette for digitalisering- og automatisering, krever økt
automatisering tilpasninger i regelverket.
Ny saksbehandlingsløsning på foreldrepenger og svangerskapspenger er ferdigstilt av
Arbeids- og velferdsetaten. Etaten er nå i ferd med å utvikle ny saksbehandlingsløsning
for sykepenger og stønad ved barns og andre nærståendes sykdom (pleiepenger mv.).
Automatisering av behandling av sykepengesaker vil gi store gevinster, da denne ytelsen
omfatter et stort antall saker. I 2018 ble det behandlet ca. 700 000 sykepengesaker.
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I dette høringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet enkelte endringer i
folketrygdloven kapittel 8 "Sykepenger" for å legge til rette for å effektivisere, digitalisere
og automatisere saksbehandlingen i ny saksbehandlingsløsning som er planlagt realisert
våren 2021. Forslagene innebærer ingen endringer i kompensasjonsnivå for sykepenger
eller økt belastning for arbeidsgiver. Departementet foreslår i tillegg enkelte andre
endringer av mer lovteknisk art.
Forslagene i høringsnotatet vil ikke være i konflikt med personvernforordningen (EU
2016/679).
Departementet vil ta stilling til fra hvilke tidspunkt det kan være aktuelt å iverksette
lovendringsforslagene etter høringen. Departementet legger til grunn at endringene som
beskrevet i 2.6 og 2.7 kun vil gjøres gjeldende for nye tilfeller, mens endringene beskrevet
i 2.3 og 2.4 gjøres gjeldende for personer som allerede har fått sykepenger, men som skal
vurderes mot bestemmelsene i folketrygdloven §§ 8-7 fjerde ledd og 8-9 tredje ledd etter
ikrafttredelsen. De øvrige endringene antas å kunne gjøres gjeldende for både løpende og
nye tilfeller.

2 Forslag til endringer i regelverket for sykepenger
(folketrygdloven kapittel 8)
2.1 Innledning
Retten til sykepenger følger av folketrygdloven kapittel 8. Formålet med sykepenger er å
kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som er arbeidsuføre på
grunn av sykdom eller skade. Det er videre krav om minst fire ukers forutgående
yrkesaktivitet (opptjeningstid), og at inntektsgrunnlaget minst må svare til halvparten av
folketrygdens grunnbeløp (G), for at man skal få rett til sykepenger. Per 1. mai 2019 er
0,5 G lik 49 929 kroner. Sykepenger skal graderes dersom den sykmeldte delvis kan
arbeide. Sykepenger kan graderes ned til 20 prosent.
Sykepengene blir beregnet ut fra inntekten en nærmere bestemt periode før vedkommende
ble syk (sykepengegrunnlaget). Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger
folketrygdens grunnbeløp (G), og maksimalt sykepengegrunnlag er 599 148 kroner (per 1.
mai 2019).
For arbeidstakere beregnes sykepengene etter ulike regler i arbeidsgiverperioden (etter §
8-28 de første 16 fraværsdagene) og trygdeperioden (etter § 8-30 fra 17. fraværsdag).
Sykepenger til arbeidstakere gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første
fraværsdag. Sykepenger til frilansere gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17.
fraværsdag. Selvstendig næringsdrivende gis sykepenger med 80 prosent av grunnlaget fra
17. fraværsdag. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan mot særskilt premie tegne
forsikring som kan gi rett til tilleggssykepenger med 100 prosent kompensasjon fra første
fraværsdag.
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Sykepenger fra trygden ytes som hovedregel i 248 dager (tilsvarer 52 uker). For
arbeidstakere dekker arbeidsgiver sykepenger de første 16 fraværsdagene, mens frilansere
og selvstendig næringsdrivende må dekke disse selv (ventetid) med mindre de har tegnet
forsikring for tilleggssykepenger. En sykepengedag telles uavhengig om det tas ut fulle
eller graderte sykepenger.
Den sykmeldte har en plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids - og
velferdsetaten om egen funksjonsevne, og til å bidra med hensiktsmessige tiltak for å
utprøve funksjonsevnen. Medvirkningsplikten gjelder også utarbeiding og gjennomføring
av oppfølgingsplaner, samt deltakelse i dialogmøter med arbeidsgiver og ev. sykmelder
(behandlende lege). Det foreligger også en plikt for den sykmeldte så tidlig som mulig og
senest inne åtte uker, å prøve seg i aktivitet (aktivitetsplikt) unntatt når medisinske
grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Brudd på disse pliktene kan føre til at
sykepengene faller bort.

2.2 Krav til aktivitet og krav til medvirkning samles i én
bestemmelse (folketrygdloven § 8-4 og § 8-8)
2.2.1

Bakgrunn og gjeldende rett

Etter folketrygdloven § 8-4 andre ledd foreligger det en aktivitetsplikt for den som er
sykmeldt. Det innebærer at den sykmeldte så tidlig som mulig og senest innen åtte uker
skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder
for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover åtte uker dersom
arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.
Etter folketrygdloven § 8-8 har den som er sykmeldt en plikt til medvirkning.
Medvirkningsplikten innebærer at den sykmeldte har plikt til å gi opplysninger til
arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at
hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir
utredet og iverksatt. Det vises også til den generelle opplysningsplikten som følger av
folketrygdloven § 21-3. Den sykmeldte plikter videre å medvirke ved utarbeiding og
gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter som nevnt i arbeidsmiljøloven
§ 4-6 og folketrygdloven § 8-7 a.
Retten til sykepenger faller bort dersom den sykmeldte uten rimelig grunn nekter å gi
opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud
om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller
arbeidsrettede tiltak. Det vises også til den generelle bestemmelsen i folketrygdloven §
21-8 om bortfall av ytelse på grunn av skjødesløshet med helse mv. Retten faller videre
bort dersom den sykmeldte uten rimelig grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og
gjennomføring av oppfølgingsplaner eller unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i over.
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2.2.2 Departementets vurderinger og forslag
Aktivitetsplikt og medvirkningsplikt er i dag hjemlet i to ulike bestemmelser, henholdsvis
folketrygdloven § 8-4 andre ledd og § 8-8. Begge pliktene har bortfall av sykepenger som
reaksjonsform.
Folketrygdloven § 8-4 stiller krav om arbeidsuførhet for å få rett til sykepenger. I
bestemmelsens andre ledd stilles krav om at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert
aktivitet for å få utbetalt sykepenger (aktivitetsplikten). Kravet gjelder i hele
sykefraværsperioden, og Arbeids- og velferdsetaten skal til enhver tid vurdere om den
sykmeldte fyller dette kravet. Ved åtte uker skal den sykmeldte være i arbeidsrelatert
aktivitet, unntatt når medisinske grunner eller forhold på arbeidsplassen klart er til hinder
for slik aktivitet. På tilsvarende vis gjelder medvirkningsplikten etter § 8-8 gjennom hele
sykefraværsperioden, og er en forutsetning for rett til sykepenger. Det er derfor lite
hensiktsmessig at disse kravene er hjemlet i to ulike bestemmelser.
Departementet anser det mer oversiktlig og ryddig å samle krav til aktivitet og
medvirkning i løpet av sykeperioden i samme bestemmelse. Departementet foreslår at
aktivitetsplikten som i dag er hjemlet i § 8-4 andre ledd flyttes til § 8-8, med noen
språklige justeringer av teksten. Dette vil gi bedre sammenheng i regelverket og gjøre det
lettere å følge opp bruker og håndheve bestemmelsene. Videre vil det harmonisere bedre
med regelverket for arbeidsavklaringspenger, hvor aktivitetsplikten og
medvirkningsplikten er hjemlet i én bestemmelse, folketrygdloven § 11-7 første og andre
ledd. Det vil også gjøre det enklere å forstå hva som ligger i aktivitetsplikt og
medvirkningsplikt og hva som forventes av den sykmeldte.
2.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen er av lovteknisk art og innebærer en forenkling av regelverket.
Endringen vil ikke ha administrative konsekvenser utover å lette saksbehandlingen.
Endringen vil heller ikke ha økonomiske konsekvenser.

2.3 Oppheving av unntaket om krav til medisinsk dokumentasjon
av arbeidsuførhet (folketrygdloven § 8-7)
2.3.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Det er et vilkår for sykepenger at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en
funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, se folketrygdloven § 8-4
første ledd. Etter folketrygdloven § 8-4 andre ledd kreves det at den sykmeldte så tidlig
som mulig og senest innen åtte uker deltar i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet
(aktivitetsplikt). Dette gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik
aktivitet eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen . Som
eksempel på tilfeller der det gis unntak fra aktivitetsplikten er når medlemmet er innlagt i
helseinstitusjon, eller i tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.
Aktivitetskravet gjelder gjennom hele sykefraværsperioden, men ved sykmelding ut over
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åtte uker har Arbeids- og velferdsetaten en særskilt plikt til å vurdere om aktivitetskravet
er oppfylt, eller om det er medisinske grunner som klart er til hinder for å være i aktivitet.
Etter folketrygdloven § 8-7 fjerde ledd må det senest ved åtte ukers arbeidsuførhet
foreligge en legeerklæring som dokumenterer at medisinske grunner er til hinder for at
arbeidsrelaterte aktiviteter kan iverksettes.
I § 8-7 femte ledd er det gjort unntak for tre tilfeller der sykepengene likevel kan utbetales
uten en slik legeerklæring. Dette gjelder:
a) dersom medlemmet er innlagt i helseinstitusjon,
b) dersom lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at medlemmet blir arbeidsfør
igjen, eller
c) dersom medlemmet forventes å bli friskmeldt innen kort tid.
Unntakene som er nevnt er tilfeller der det som hovedregel gis unntak fra aktivitetskravet.
2.3.2 Departementets vurdering og forslag
Arbeids- og velferdsetaten må i hver enkelt sak vurdere om aktivitetskravet i § 8-4 andre
ledd er oppfylt, eller om det foreligger medisinske grunner som klart er til hinder for
arbeidsrettet aktivitet. Etaten må derfor ha nødvendig dokumentasjon fra lege i alle saker
for å kunne vurdere aktivitetskravet i § 8-4 andre ledd.
I den elektroniske løsningen er derfor krav om legeerklæring lagt inn som obligatorisk
svarfelt som må fylles ut av sykmelder ved syv ukers fravær.
I dag sendes 90 prosent av alle sykmeldinger inn elektronisk/digitalt fra sykmelder til
Arbeids- og velferdsetaten. De aller fleste fastleger sender inn sykmelding digitalt.
Det er for det meste sykehusleger og andre spesialister som ikke sender inn sykmeldingen
digitalt. De fleste av de som ikke sender inn sykmeldingen digitalt, benytter likevel den
digitale sykmeldingsløsningen, slik at de får opp utfyllende medisinsk dokumentasjon som
obligatorisk svarfelt på sykmeldingsblanketten, men blanketten skrives ut på papir og gis
til pasienten.
Det å stille likt krav til dokumentasjon i alle sykepengesaker, vil bety at sykmelder ikke
trenger å ta stilling til om tilfellet faller inn under unntaksbestemmelsen, men skal sende
dokumentasjon i alle saker.
Å oppheve unntaket fra krav om legeerklæring i § 8-7 femte ledd vil sikre medisinsk
dokumentasjon i alle saker, slik at Arbeids- og velferdsetaten kan vurdere aktivitetskravet.
Endringen vil videre være i harmoni med dagens praksis for innsending av digitale
sykmeldinger. Endringen vil tilrettelegge for høyere grad av automatisk saksbehandling,
og det vil ikke være behov for å lage funksjonalitet for unntak.
Departementet foreslår derfor å oppheve unntaket fra å sende legeerklæring i § 8-7 femte
ledd. Dette vil sikre at Arbeids- og velferdsetaten har de nødvendige opplysningene for å
kunne vurdere aktivitetskravet i alle saker.
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2.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen innebærer en forenkling av regelverket og vil medføre mindre
kompleksitet i utvikling av ny systemløsning. Den medisinske vurderingen som kreves
ved åtte ukers tidspunktet er innarbeidet i den digitale sykmeldingen. Sykmeldere som
ikke benytter seg av digital sykmeldingsblankett vil få noe merarbeid ved å måtte sende
inn legeerklæring i alle saker, men vil på den annen side slippe å vurdere i hver enkelt sak
hvorvidt det skal utarbeides legeerklæring eller ikke. Som nevnt benytter de aller fleste
fastleger i dag digital sykmeldingsblankett. Samlet sett vil ikke endringen ha
konsekvenser av betydning for sykmelder. Den vil ikke påvirke den sykmeldte. Endringen
vil ikke ha administrative konsekvenser for etaten utover å lette og effektivisere
saksbehandlingen, samt tilrettelegge for automatisert saksbehandling.
Endringen vil heller ikke ha økonomiske konsekvenser for stønadsbudsjettet.

2.4 Presisering av rett til sykepenger i en begrenset periode
under opphold i utlandet utenfor EØS-området
(folketrygdloven § 8-9 tredje ledd)
2.4.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Det er et vilkår for å få rett til sykepenger at man er medlem av folketrygden og oppholder
seg i Norge, jf. folketrygdloven § 8-9 første ledd.
Det gjelder særlige regler for rett til sykepenger under opphold i EØS-området etter
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. For personer som er omfattet av
trygdeforordningen, vil opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge.
Sykepenger kan ikke avslås bare med den begrunnelse at man skal oppholde seg i et annet
EØS-land. Vilkårene for rett til sykepenger i utlandet etter unntakene i § 8-9 andre og
tredje ledd, se nedenfor, er for denne gruppen kun relevant å vurdere ved opphold i land
utenfor EØS. Vilkårene i folketrygdloven for øvrig for å motta sykepenger må være
oppfylt, for eksempel kravene til aktivitet (§ 8-4) og medvirkning (§ 8-8) for å komme
tilbake i jobb.
Etter folketrygdloven § 8-9 andre ledd kan det ytes sykepenger i utlandet til en person
som er pliktig medlem av folketrygden etter særlige bestemmelser, som f.eks. utsendte i
den norske stats tjeneste, og til personer som er frivillige medlemmer i folketrygden under
opphold i utlandet. Det kan også ytes sykepenger til en person som er innlagt i
helseinstitusjon for norsk offentlig regning, eller som får oppholdet dekket etter avtale
med et annet land om trygd.
Etter folketrygdloven § 8-9 tredje ledd kan et medlem etter søknad også ellers få
sykepenger i en "begrenset periode" under opphold i utlandet. Medlemmet må godtgjøre at
utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller
hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging.
Retten til å beholde sykepenger under et begrenset opphold i utlandet beror i dag på en
skjønnsmessig vurdering som gjøres av Arbeids- og velferdsetaten. Det må i hvert enkelt
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tilfelle tas stilling til hva som skal regnes som en "begrenset periode", om
utenlandsoppholdet vil kunne forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførhet eller hindre
oppfølging. Søknadsprosessen er lik uavhengig av lengden på oppholdet.
Arbeids- og velferdsetaten behandler hvert år et stort antall søknader om å beholde
sykepenger under opphold i utlandet etter denne bestemmelsen.
Departementet viser for øvrig til at det ikke ytes sykepenger fra trygden under lovbestemt
ferie (etter ferieloven) og permisjon. Dette framgår av folketrygdloven § 8-17 siste ledd.
2.4.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet foreslår at den begrensede perioden det kan gis rett til sykepenger under
utenlandsopphold etter § 8-9 tredje ledd, settes til totalt fire uker innenfor en tolv
måneders periode.
Bestemmelsen praktiseres i dag slik at et opphold på ca. fire uker er å regne som "en
begrenset periode". Rettspraksis gir imidlertid ikke en entydig standard på hva som ligger
i begrepet "begrenset periode". Trygderetten har i flere kjennelser sagt at det må en
individuell vurdering til i hvert enkelt tilfelle. Det vises til TRR-2013-756 hvor
Trygderetten blant annet uttalte følgende:
"I praksis har man godtatt et opphold på fire uker i utlandet som en «begrenset periode» i
henhold til folketrygdloven § 8-9 tredje ledd."
Forslaget til endring harmoniserer også med regelverket som gjelder for å motta
arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold, se folketrygdloven § 11-3 tredje ledd.
Det er der satt en grense på fire uker per kalenderår. Også for arbeidsavklaringspenger
gjelder det de samme særlige regler under opphold i EØS-området etter forordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 som for sykepenger (se punkt 2.4.1).
I § 8-9 tredje ledd andre punktum framgår det at medlemmet må godtgjøre at
utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller
hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging. Det er ikke tydelig hva det
betyr at den sykmeldte må godtgjøre at oppholdet ikke vil forverre helsetilstanden eller
forlenge arbeidsuførheten.
Det er et ønske om at sykmeldte skal komme raskest mulig tilbake i jobb. Det er da viktig
at hver enkelt får den behandling og gjennomfører den aktivitet som skal til for å lykkes
med å komme tilbake i arbeidslivet. Det er ikke ønskelig at et utenlandsopphold skal
medføre at nødvendig aktivitet og behandling må utsettes. Departementet foreslår å endre
loven slik at det i stedet framgår at det er en forutsetning for å få rett til sykepenger under
utenlandsopphold at det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet
ikke vil være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Dette vil gjøre bestemmelsen
lettere å forstå og forvalte.
Gjeldende vilkår om at utenlandsoppholdet ikke vil hindre Arbeids- og velferdsetatens
oppfølging og kontroll videreføres med noen språklige endringer.
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Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Bestemmelsene i folketrygden § 8 9 er gjort gjeldende også for ytelser etter kapittel 9 (omsorgspenger, opplæringspenger og
pleiepenger), se § 9-4. Det er som hovedregel et vilkår om å oppholde seg i Norge for å få
rett til ytelse etter kapittel 9.
EØS-avtalen medfører at opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge for
dem som er omfattet av avtalen (se punkt 2.4.1).
I § 9-4 er det direkte regulert at med "begrenset periode" menes åtte uker i løpet av en tolv
måneders periode for mottaker av ytelser etter kapittel 9. Forskjellen mellom sykepenger
og pleiepenger på dette området skyldes at det for mottakere av pleiepenger ikke er noe
krav om å være i arbeidsrettet aktivitet.
Som følge av endringene i § 8-9, foreslår departementet en språklig endring i § 9-4 for å
videreføre dagens bestemmelse om at det kan gis rett til pleiepenger mv i utlandet inntil
åtte uker i løpet av en tolv måneders periode. Videre foreslås at det i § 9-4 presiseres at
mottakeren må melde fra til Arbeids- og velferdsetaten om utenlandsopphold, men at det
ikke lenger skal være plikt til å søke om dette, slik reglene er i § 8-9. For ytelser etter
kapittel 9, er det ikke krav til aktivitet eller oppfølging av bruker på samme måte som når
det gjelder sykepenger, og melding anses derfor å være tilstrekkelig.
2.4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Da endringene i stor grad er presisering av gjeldende praksis, vil de ikke ha økonomiske
konsekvenser av betydning.
For den sykmeldte vil det være en fordel med et tydelig regelverk som er lett å forholde
seg til. Det vil ikke være tvil om hva som kan forventes å få godkjent av lengde på
utenlandsopphold ved søknad om utenlandsopphold etter § 8-9 tredje ledd. Videre vil det
være tydeligere hva som ellers skal til for få innvilget oppholdet.
For Arbeids- og velferdsetaten vil saksbehandlingen bli mindre skjønnspreget, enklere og
mer effektiv, noe som vil sikre likere behandling av sakene. Videre vil endringene
muliggjøre automatisering av saksbehandlingen, og dermed medføre en vesentlig
tidsbesparing for Arbeids- og velferdsetaten. Saksbehandlingstiden forventes dermed å bli
kortere. Etaten behandlet om lag 30 000 søknader om å beholde sykepenger under
utenlandsopphold i 2016. Med utgangspunkt i dette antall saker, anslås det at det vil kunne
gi en besparelse i administrative kostnader på i størrelsesorden 1-2 millioner kroner i året.

2.5 Antall sykepengedager (folketrygdloven § 8-12)
Arbeidsgiver betaler sykepenger til en arbeidstaker de første 16 fraværsdagene
(arbeidsgiverperioden), mens trygden betaler fra 17. fraværsdag (trygdeperioden).
Frilansere og selvstendig næringsdrivende som ikke har tegnet særskilt forsikring, får
først betalt sykepenger fra trygden fra 17. fraværsdag og de første 16 dagene må dekkes
selv (ventetid). Trygdeperioden varer i 248 dager (52 uker). Dette følger av
folketrygdloven § 8-12 første ledd som sier at når en arbeidstaker, selvstendig
næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager
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i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Videre sier bestemmelsen i
første ledd siste punktum at dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene
eller to ukene, ytes det sykepenger i opptil 260 dager.
Arbeidsgiverperioden og ventetiden for rett til sykepenger for selvstendig
næringsdrivende og frilansere var tidligere to uker, men er nå 16 dager. Det er ingen
grupper som har ventetid i to uker før det gis rett til sykepenger fra trygden og hvor
trygden likevel kan yte sykepenger fra første til 14. fraværsdag, dvs. i to uker slik som
formuleringen i folketrygdloven § 8-12 første ledd siste punktum åpner for.
Formuleringen «de første 16 kalenderdagene eller to ukene» i § 8-12 første ledd er
misvisende, da det ikke lenger forekommer tilfeller hvor trygden yter sykepenger for de
første to ukene, og departementet foreslår derfor å fjerne formuleringen.
Forslaget er en lovteknisk endring og har ingen økonomiske eller administrative
konsekvenser.

2.6 Benytte rett til sykepenger før rett til arbeidsavklaringspenger
(folketrygdloven § 8-48 og § 11-27)
2.6.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Reglene for rett til sykepenger er beskrevet under punkt 2.1. En person som har fått
nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent kan ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det er et
vilkår at sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak til at arbeidsevnen er
nedsatt, og at vedkommende har behov for aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak for
å skaffe seg eller beholde arbeid. Arbeidsuførheten må altså være av en viss varighet.
Ytelsen beregnes ut fra tidligere inntekt og gis med 66 prosent av inntekt opp til seks
ganger grunnbeløpet. Til personer som har hatt lav eller ingen arbeidsinntekt, gis ytelsen
etter minstesatsen som er på to ganger grunnbeløpet (2 G).
I en del saker vil en person fylle vilkårene for begge ytelsene. Det gjelder for eksempel
der vedkommende er i jobb, har blitt minst 50 prosent arbeidsufør pga. funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, og han eller hun har behov for
medisinsk behandling for å bli frisk.
Det følger av folketrygdloven § 8-48 andre ledd at den som samtidig fyller vilkårene for
både sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har rett til den høyeste av ytelsene. I § 1127 står det at dersom et medlem har rett til arbeidsavklaringspenger og samtid ig fyller
vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet i det
samme tidsrommet, kan han eller hun velge ytelse.
Dagens § 8-48 gir anvisning på at når man har rett til sykepenger, skal vilkårene i kapittel
11 om arbeidsavklaringspenger også prøves, fordi man har rett til å velge ytelse.
Konsekvensen av denne valgretten er at alle søknader om sykepenger i prinsippet skal
prøves etter reglene om arbeidsavklaringspenger i kapittel 11, og at alle søknader om
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arbeidsavklaringspenger også skal vurderes for sykepenger, slik at man skal ha anledning
til å velge ytelse i situasjoner der vilkårene for begge ytelsene er oppfylt.
I de aller fleste tilfeller vil sykepenger utgjøre den høyeste ytelsen, og i praksis blir de
fleste søknader om sykepenger kun vurdert etter bestemmelsene om sykepenger i
folketrygdloven kapittel 8. Hvis vilkårene er oppfylt, er det sykepenger som blir utbetalt.
Fram til 1. oktober 2017 ble sykepenger til selvstendig næringsdrivende gitt med 65
prosent av tidligere inntekt, dvs. ett prosentpoeng lavere enn for arbeidsavklaringspenger.
Kompensasjonsgraden er siden økt, og er fra 1. oktober 2019 på 80 prosent. Dermed
utgjør sykepenger i normaltilfellene den høyeste ytelsen også for selvstendig
næringsdrivende.
Det er kun i tilfeller der sykepengegrunnlaget er lavt, for eksempel dersom søker har vært
inaktiv en periode, er arbeidsledig eller har en deltidsstilling, at etaten vurderer om bruker
har rett til arbeidsavklaringspenger.
For å få rett til sykepenger er det et vilkår at man har et inntektsgrunnlag for sykepenger
(sykepengegrunnlag) som på årsbasis utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet (0,5 G).
Dersom man ikke har vært i arbeid, eller har et sykepengegrunnlag på under 0,5 G fyller
man ikke vilkårene for å få rett til sykepenger. Arbeidsavklaringspenger vil da være den
aktuelle ytelsen å søke om ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom og skade.
2.6.2 Departementets vurderinger og forslag
Retten til å motta den høyeste ytelsen når man samtidig fyller vilkårene for både
sykepenger og arbeidsavklaringspenger kompliserer og forlenger saksbehandlingen, og
vanskeliggjør en automatisert saksbehandling. Ordningen medfører behov for ekstra
utredning og ekstra dialog med medlemmet. Regelverket gjør det også uforutsigbart for
medlemmene hva de vil få utbetalt i ytelse.
Utvelgelse av søknader om sykepenger (kapittel 8) som også prøves etter regler for
arbeidsavklaringspenger (kapittel 11), og motsatt, skjer i dag manuelt i Arbeids- og
velferdsetaten. I saker der retten til ytelse er oppfylt etter begge regelsett, blir medlemmet
spurt om hvilken av ytelsene han eller hun foretrekker.
I mange tilfeller vil det være til medlemmets fordel om retten til sykepenger benyttes fullt
ut, selv om nivået på arbeidsavklaringspengene er noe høyere. Arbeidsavklaringspenger
ytes som hovedregel i tre år. Dersom man ikke først benytter retten til sykepenger (i inntil
et år), faller ett år med inntektssikring bort. Sykepenger gir også opptjening av rett til
andre ytelser som dagpenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og
opplæringspenger, mens mottak av arbeidsavklaringspenger ikke gir tilsvarende
opptjening. Både sykepenger og arbeidsavklaringspenger kan gi opptjening til
foreldrepenger.
Det kan være vanskelig for den enkelte å ta stilling til hva som er lønnsomt å velge , da det
vil avhenge av forskjellen på nivået på de to ytelsene og hvor lenge man antar
arbeidsuførheten vil kunne vare. Etter departementets syn vil det gi enklere regler og
større forutsigbarhet for medlemmet med hensyn til hva han eller hun vil få utbetalt ved
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sykdom dersom valgfriheten fjernes. I tillegg vil det for langtidssyke gi inntektssikring i
til sammen inntil fire år (ett år med sykepenger + tre år med arbeidsavklaringspenger).
Departementet viser også til at i de aller fleste tilfeller vil nivået på sykepengene være
høyere enn nivået på arbeidsavklaringspenger.
Departementet sender på høring to alternative forslag til endring av bestemmelsen.
Alternativ 1: Rett til sykepenger skal alltid benyttes først for alle som fyller vilkårene for
sykepenger.
Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for inntektstapet man har som følge av
sykdom eller skade. Etter alternativ 1 skal man alltid benytte sykepengeretten først. Man
får da dekket det umiddelbare inntektstapet man har som følge av arbeidsuførheten etter
de ordinære reglene for sykepenger. Man får dermed samme inntekt i form av sykepenger
som man ville hatt dersom arbeidsuførheten ikke hadde oppstått.
Forslaget vil være forenklende og legge til rette for å kunne automatisere
saksbehandlingen. Forslaget vil imidlertid kunne ha negative konsekvenser for personer
som har svært lavt sykepengegrunnlag og som i dag har rett til arbeidsavklaringspenger
som er høyere enn sykepengegrunnlaget.
Alternativ 2: Rett til sykepenger skal benyttes først såframt sykepengegrunnlaget utgjør
minst 2 G. Hvis sykepengegrunnlaget er mindre enn 2 G, kan bruker heller velge
arbeidsavklaringspenger (forutsatt at vilkårene er oppfylt).
Sammenlignet med gjeldende rett vil noen få lavere dekning med alternativ 1. Det vil
gjelde tilfeller der sykepengegrunnlaget er lavt. Et eksempel er studenter som har bijobb
med lav inntekt ved siden av studier. Etter dagens regler vil de kunne velge å få
arbeidsavklaringspenger som har en minsteytelse på 2 G. For å ivareta slike tilfeller
foreslår departementet som et alternativ 2 at sykepengeretten skal benyttes først, men kun
dersom sykepengegrunnlaget er mindre enn to ganger grunnbeløpet (2 G).
Til mottakere av arbeidsavklaringspenger som forsørger barn under 18 år, ytes det i tillegg
barnetillegg. Det foreslås imidlertid ikke å utforme bestemmelsen slik at det også skal tas
hensyn til om vedkommende forsørger barn under 18 år. En slik regel vil være mye mer
krevende å saksbehandle, også fordi retten til barnetillegg kan falle bort underveis i
stønadsperioden.
Alternativ 2 vil sikre at personer som ikke har vært i arbeid, og som dermed får
arbeidsavklaringspenger med minsteytelse på 2G, ikke kommer bedre ut enn personer som
faktisk har vært i arbeid og fyller vilkår for sykepenger (tjent minst 0,5G). På den annen
side vil en videreføring av denne valgmuligheten for denne gruppen medføre at personer
som har rett til sykepenger vil miste ett år med inntektssikring, dersom de skulle velge
arbeidsavklaringspenger.
Alternativ 2 vil være mindre inngripende i rettigheter man i dag har etter folketrygdloven ,
men det vil ikke være like forenklende som alternativ 1.
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2.6.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke statistikk over hvor mange som i dag samtidig
fyller vilkårene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Etaten har heller ikke tall over
antall brukere som faktisk benytter valgretten etter gjeldende regler, verken hvor mange
som velger arbeidsavklaringspenger framfor sykepenger eller hvor mange som ved søknad
om arbeidsavklaringspenger velger først å bruke opp sykepengeretten.
Direktoratet opplyser at det i 2018 var ca. 25 000 arbeidstakere som har søkt om og fått
utbetalt sykepenger som hadde et sykepengegrunnlag på mindre enn 2 G. Hvor mange
som ikke har fått utbetalt sykepenger, men heller har søkt om og fått utbetalt
arbeidsavklaringspenger, vet man ikke. Det foreligger heller ikke tall på hvor mange av
disse som også ville fylt vilkårene for arbeidsavklaringspenger. For å få rett til
arbeidsklaringspenger kreves det at arbeidsuførheten er av en viss varighet.
Som følge av mangel på nødvendig informasjon, er de økonomiske og administrative
konsekvensene illustrert gjennom regneeksempler. Departementet vil understreke at det er
knyttet stor usikkerhet til disse regneeksemplene.
Regneeksemplene tar utgangspunkt i gruppen med arbeidsavklaringspenge-mottakere som
var i et arbeidsforhold forut for arbeidsuførheten, da det et vilkår om å ha vært i arbeid for
å få rett til sykepenger. Arbeids- og velferdsetatens statistikk viser at det var 20 900 nye
mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018 som hadde en annen bakgrunn enn
sykepenger, og av disse hadde om lag 5 400 vært i arbeid inntil 6 måneder før. Det er
antatt på høyst usikkert grunnlag at halvparten – 2 700 – utgjør det maksimale antallet
personer som kan tenkes å være aktuelle brukere av den gjeldende valgretten mellom
sykepenger og arbeidsavklaringspenger, og at dette er personer som med sykepenger ville
inngått i gruppen arbeidssøkere og inaktive (da disse gruppene har et lavere
sykepengegrunnlag). Det ble også antatt at de som velger arbeidsavklaringspenger framfor
sykepenger primært er personer som har et sykepengegrunnlag lavere enn 2G.
Økonomisk effekt av alternativ 1: Det er grunn til å anta innsparinger ved at alle som i dag
har valgrett ved en eventuell regelendring må velge sykepenger. Dersom 2 000
arbeidstakere med i gjennomsnitt 100 sykepengedager og inntil 2 G i sykepengegrunnlag
må velge sykepenger, anslås innsparingen for trygden å totalt utgjøre nær 37 mill. kroner.
Dersom 1000 personer med i gjennomsnitt 100 sykepengedager og inntil 2 G i
sykepengegrunnlag omfattes av regelendringen, blir innsparingen (differansen mellom
arbeidsavklaringspenger og sykepenger) ved at de må bruke sykepenger om lag halvert.
Forslaget vil også kunne ha konsekvenser for utbetaling av foreldrepenger, men den
budsjettmessige konsekvensen er svært liten. Om vi legger til grunn 270 berørte personer
(ca. 10% av den antatte maksimale antallet personer, jf. over), kan vi konkludere med en
årlig innsparing når forslaget er fullt ut innfaset på 0,1 mill kroner, det vil si tilnærmet
ingen budsjettmessig effekt. Dette både fordi det er få personer og fordi det ikke vil
utgjøre stor forskjell i beregningsgrunnlaget for den enkelte.
Departementet vil igjen understreke at det er knyttet stor usikkerhet til regneeksempelene.
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En eventuell avvikling av valgretten slik at sykepengene skal tas ut først vil også få
betydning for frilansere og selvstendige næringsdrivende. Effekter for disse gruppene er
ikke regnet på.
Forskning viser at kompensasjonsgraden for sykepenger har betydning for
arbeidsinsentivene, og vi kan derfor tenke at alternativ 1 vil medføre en økning i
arbeidstilbudet. På den annen side kan alternativ 1 i prinsippet tenkes å medføre en
senkning i arbeidstilbudet, ved at det for noen da kan lønne seg å ikke jobbe i det hele tatt
eller tjene under ½ G, for da har man ikke rett til sykepenger. Disse vil da kunne få rett til
arbeidsavklaringspenger med minsteytelse på 2G. Effektene er ikke mulig å tallfeste og
trolig svært små, ettersom valgretten er lite kjent og trolig lite brukt per i dag.
Økonomisk effekt av alternativ 2: For alternativ 2 vil ikke dette gi noen innsparing av
betydning. Vi legger til grunn at det i dag er svært få som velger arbeidsavklaringspenger
når sykepengegrunnlaget er over 2 G. I alternativ 2 vil personer med under 2 G i
sykepengegrunnlag fortsatt kunne velge arbeidsavklaringspenger. Ettersom vi antar at
valgretten i dag kun benyttes av personer med under 2 G i sykepengegrunnlag, antar vi at
alternativ 2 vil ha tilnærmet ingen økonomisk effekt.
Endringsforslaget vil gi gevinster i form av forenklet saksbehandling og redusert
saksbehandlingstid. Reglene vil være enkle å forstå for medlemmet, veileder og
saksbehandler. Forenklingen er størst ved alternativ 1. Alternativ 2 vil ikke være like
forenklende og automatiseringsvennlig som alternativ 1, ved at man må ta hensyn til
valgretten i de tilfeller der sykepengegrunnlaget er mindre enn 2 G. Det vil imidlertid
være mulig å maskinelt identifisere hvilke saker som skal vurderes opp mot vilkårene for
arbeidsavklaringspenger.

2.7 Sykepenger ved tilbakefall av yrkesskade (folketrygdloven §
8-55 første ledd bokstav c)
2.7.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 8-55 gir særregler til personer som har blitt arbeidsuføre på grunn av en
yrkesskade.
I folketrygdloven § 8-55 første ledd bokstav c står det følgende:
"Ved tilbakefall ytes det sykepenger som minst svarer til uføretrygd ved yrkesskade, til en
person som mottar eller har mottatt slike ytelser, se § 12-17."
Bakgrunnen for bestemmelsen i § 8-55 første ledd bokstav c framkommer av NOU
1990:20 s. 252 hvor det står (paragrafnummer og bokstav er senere endret):
"Etter utkastets bokstav d garanteres yrkesskadde som har eller har hatt uførepensjon med
yrkesskadefordeler at de ved tilbakefall skal ha den høyeste ytelse av sykepenger og
uførepensjon."
Uføreordningen ble endret fra 1. januar 2015 da ny uføretrygd ble innført. Uførereformen
skulle gjøre det lettere for uføre å kombinere arbeid og trygd, og å øke arbeidsinnsatsen
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dersom de har mulighet for det. Reglene for kombinasjon av uføreytelse og arbeid/inntekt
ble endret. Når en person har pensjonsgivende inntekt som overstiger inntektsgrensen,
reduseres utbetalingen av uføretrygden med en andel av den overskytende inntekten.
Reglene om inntektsavkorting framgår av folketrygdloven § 12-14. Ettersom sykepenger
er pensjonsgivende inntekt, fører de til inntektsavkorting, på samme måte som den
inntekten sykepengene erstatter. Personen beholder retten til opprinnelig innvilget
uføregrad selv om utbetalingen av uføretrygden er redusert på grunn av
inntektsavkortingen.
Den uføretrygdede skal opplyse om forventet pensjonsgivende inntekt og om endringer i
inntekten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye, skal det foretas et etteroppgjør. Er
det utbetalt for lite i uføretrygd, for eksempel fordi den uføretrygdede hadde en lavere
inntekt enn den han eller hun hadde forventet, utbetales differensen som et engangsbeløp.
Etteroppgjøret gjennomføres når skatteoppgjøret for året er klart, det vil (som hovedregel)
si høsten etter det aktuelle kalenderåret. Dette endrer ikke den eventuelle retten personen
har hatt til sykepenger i etteroppgjørsåret.
Dersom det i etteroppgjøret viser seg at man i det året det foretas etteroppgjør for hadde
inntekt som oversteg 80 prosent av inntekt før uførhet og dermed ikke rett til utbetaling av
uføretrygd det året, kan man få hvilende rett til uføretrygd, se folketrygdloven § 12-14
tredje ledd, jf. § 12-10 tredje ledd. Hvilende rett gjelder kun det året etteroppgjøret gjelder
for og ikke framover i tid.
2.7.2 Departementets vurderinger og forslag
Reglen i § 8-55 første ledd bokstav c sikrer at personer med uføretrygd som starter å
arbeide, men som igjen blir syk og får tilbakefall av en tidligere yrkesskade, skal få like
mye utbetalt i sykepenger, som det vedkommende ville ha fått utbetalt dersom
vedkommende ikke hadde startet å jobbe, men hadde hatt uføretrygd med
yrkesskadefordel.
Før uførereformen måtte en uførepensjonist som ønsket å jobbe melde fra til Arbeids- og
velferdsetaten, slik at han eller hun fikk en hvilende rett til uførepensjon (med opprinnelig
uføregrad). Det var imidlertid ikke slik at etaten i etterkant sjekket hvor mye
vedkommende faktisk klarte å tjene og da automatisk økte uføregraden tilsvarende det den
uføre rent faktisk hadde hatt i arbeidsinntekt. Regelen i § 8-55 første ledd bokstav c sikret
at dersom man var innvilget uførepensjon med yrkesskadefordel og startet i arbeid, men
fikk tilbakefall, skulle man minst ha like mye utbetalt i sykepenger som det man ville hatt
i uførepensjon uten hvilende rett. Bestemmelsen skal dermed sikre at uføre med
yrkesskadefordel ikke skal komme dårligere ut økonomisk samlet sett ved å starte å
arbeide.
Uførereformen har som nevnt medført at uføregraden ligger fast, selv om uføretrygden
blir redusert ved inntekt over inntektsgrensen, både løpende og gjennom etteroppgjøret.
Uføre med varierende arbeidskapasitet kan da tilpasse seg sin egen inntektsevne og ikke
terskler i regelverket. De risikerer ikke lenger en varig reduksjon i uføregraden dersom de
i perioder har høyere inntekt enn opprinnelig forutsatt. Dersom inntektsevnen igjen blir
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dårligere, den pensjonsgivende inntekten faller bort eller blir lavere, øker utbetalingen av
uføretrygden "automatisk" opp til innvilget uføregrad.
Reglene om reduksjon og etteroppgjør sikrer at den uføretrygdede får en uføretrygd som
blir redusert ut fra den faktiske pensjonsgivende inntekten i kalenderåret.
Innføringen av ny uføretrygdordning fra 1. januar 2015 har derfor medført at det ikke
lenger er behov for regelen i § 8-55 første ledd bokstav c.
Det å fjerne regelen vil medføre at Arbeids- og velferdsetaten ikke må vurdere tidligere
rett til uføretrygd med yrkesskadefordel ved krav om sykepenger ved tilbakefall av
yrkesskade. Det vil forenkle saksbehandlingen i etaten. Etaten vil slippe å lage løsninger
for å håndtere slike saker, og det vil øke muligheten for å automatisere saksbehandlingen.
Departementet foreslår derfor at folketrygdloven § 8-55 første ledd bokstav c, om at det
ved tilbakefall ytes sykepenger som minst svarer til uføretrygd ved yrkesskade, oppheves.
2.7.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Våren 2019 var det registrert 569 personer som var sykmeldt for yrkesskade. Av disse
hadde 25 personer hatt uføretrygd/uførepensjon. Endring vil gjelde svært få, og endringen
vil ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning for stønadsbudsjettet.
Endringen gir gevinst i form av forenkling for Arbeids- og velferdsetaten som ved
utbetaling av sykepenger ikke trenger å koble og vurdere saken mot uføretrygd med
yrkesskadefordel. Dette vil også øke muligheten for automatisert saksbehandling.

3 Forslag til endringer i regelverket for pleiepenger
(folketrygdloven kapittel 9)
3.1 Innledning
Retten til pleiepenger følger av folketrygdloven kapittel 9. Formålet med pleiepenger er å
kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som ikke kan arbeide
fordi de har omsorg for et barn under 18 år som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på
grunn av sykdom, skade eller lyte. Dersom andre har tilsyn med barnet deler av dagen,
skal pleiepengene graderes. Ved graderingen kan det tas hensyn til at omsorgspersonen
ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten eller omsorgspersonen
må være i beredskap selv om barnet har tilsyn av andre. Pleiepenger kan graderes ned til
20 prosent. Retten til pleiepenger faller bort når pleieforholdet opphører eller når barnet
fyller 18 år. Til et medlem som har omsorg for en person med utviklingshemming som har
behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig
sykdom eller skade, gis det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen.
Reglene for opptjening og beregning av pleiepenger er de samme som for sykepenger. Se
pkt. 2.1.
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3.2 Fjerne bestemmelse som presiserer at man ikke har rett til
pleiepenger ved mer enn 80 prosent tilsyn av andre
(folketrygdloven § 9-11)
3.2.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 9-11 regulerer når det skal gis graderte pleiepenger, og hvordan
graderingen skal beregnes. I forbindelse med pleiepengereformen i 2017 ble
graderingsreglene endret, slik at det kan graderes ned til 20 prosent, mens det tidligere var
en nedre grense på 50 prosent. I forbindelse med denne endringen ble det tatt inn en
presisering av at dersom barnet har tilsyn av andre mer enn 80 prosent, foreligger ikke rett
til pleiepenger.
3.2.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener at presiseringen av at det ikke foreligger rett til pleiepenger ved mer
enn 80 prosent tilsyn av andre er unødvendig i kombinasjon med regelen om gradering
ned til 20 prosent. Med endringene i graderingsbestemmelsene som åpner for gradering
ved behov for hvile og beredskap, som trådte i kraft 1. juli 2019 kan det foreligge rett til
pleiepenger selv om barnet har tilsyn mer enn 80 prosent. Det gjelder dersom foreldrene
har behov for hvile eller må være i beredskap mens barnet har tilsyn av andre.
Presiseringen hadde en funksjon da det var tidskonto knyttet til antall dager med
pleiepenger, og det var av betydning ikke å ha vedtak om pleiepenger i perioder hvor det
ikke var utbetaling som følge av utstrakt tilsyn av andre. Med den nye ordningen er dette
ikke lenger av betydning. Departementet foreslår derfor å ta ut denne presiseringen.
3.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke ha konsekvenser for den enkeltes rett til pleiepenger, eller for beløpet
som utbetales. Endringen vil innebære en forenkling for mottaker, lege og Arbeids- og
velferdsetaten, da det ikke lenger vil være nødvendig å fatte nytt vedtak etter en periode
med mer enn 80 prosent tilsyn av andre.

3.3 Endring i krav til legeerklæring ved pleiepenger
(folketrygdloven § 9-16)
3.3.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 9-16 regulerer krav til dokumentasjon i forbindelse med tildeling av
pleiepenger til personer med omsorg for syke barn. Bestemmelsens første ledd sier at for å
få rett til pleiepenger må det legges fram en legeerklæring fra den helseinstitusjonen i
spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet. I bestemmelsens
tredje ledd kreves det at det etter åtte uker med pleiepenger settes fram krav på nytt, og at
det legges fram en utvidet legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten.
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Kravet om at første legeerklæring må legges fram av en helseinstitusjon i
spesialisthelsetjenesten gjelder uavhengig av barnets diagnose og av om den primære
behandling og oppfølging av barnet faktisk skjer i en institusjon. Kravet om ny
legeerklæring etter åtte uker gjelder uavhengig av om diagnosen er av en slik art at det er
klart at behandlingen vil vare i mer enn åtte uker.
Det er en generell utvikling at stadig flere helsetjenester ytes utenfor institusjon. Dette
gjelder også ved operative inngrep. Videre er det slik at pasienter utskrives fra sykehus
tidligere i behandlingsforløpet enn det som var vanlig for noen år siden, og at bruken av
avansert hjemmesykehus øker.
3.3.2 Departementets vurderinger og forslag
Krav om legeerklæring fra helseinstitusjon
Kravet om at det må legges fram legeerklæring av helseinstitusjon i
spesialisthelsetjenesten for rett til pleiepenger skal bidra til å sikre at grunnkravet for
pleiepenger er oppfylt (behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade
eller lyte). Da kravet til sykdommens alvorlighetsgrad for å motta pleiepenger ved pleie av
barnet utenfor institusjon ble lettet i forbindelse med reformen i 2017, ble det viktig å
sikre skillet mellom omsorgspenger og pleiepenger. Ved alminnelige, forbigående og
mindre alvorlige sykdommer, som barnesykdommer, influensa mv er omsorgspenger den
riktige ytelsen. Grensen for hva som ble ansett som så alvorlig at det ga rett til pleiepenger
ble markert med krav om legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.
Departementet mener fremdeles det er viktig å skille mellom det alminnelige fraværet alle
foreldre har i forbindelse med at barn blir syke, og det særlige behovet for kontinuerlig
tilsyn og pleie hos barnet som gir rett til pleiepenger. Vi ser imidlertid at dette skillet ikke
nødvendigvis har sammenheng med om barnet blir innlagt på sykehus eller ikke. Samme
behandling kan gis enten i sykehus eller i spesialisthelsetjenesten. Det kan her være
regionale forskjeller, hvor f.eks. nærhet til sykehus eller organisering av helsetjenesten er
avgjørende for hva som velges – ikke skaden eller sykdommens alvorlighetsgrad.
Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det ved krav om pleiepenger må legges
ved legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og at det isteden kreves
legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av om denne arbeider i eller
utenfor institusjon. Dette er i dag dokumentasjonskravet etter åtte uker.
Vilkårene for rett til pleiepenger er de samme ved nye søknader som ved søknader om
forlengelse, og Arbeids- og velferdsetaten skal alltid vurdere om vilkårene er oppfylt på
søknadstidspunktet. Samtidig markerer kravet om lege i spesialisthelsetjenesten at
alminnelige sykdommer, som normalt behandles av fastlegen, ikke gir grunnlag for
pleiepenger, men ivaretas av ordningen med omsorgspenger.
Det gjøres ingen endringer i grunnkravet for rett til pleiepenger, som er at barnet har
behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom skade eller lyte. Arbeids- og
velferdsetaten må, med utgangspunkt i legeerklæringen, vurdere om vilkårene er oppfylt.
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Krav om ny legeerklæring etter åtte uker
I noen tilfeller gjelder førstegangssøknader om pleiepenger for en periode som overstiger
åtte uker. Kravet om ny søknad og utvidet legeerklæring etter åtte uker fører til at slike
søknader ikke kan innvilges for hele perioden før Arbeids- og velferdsetaten har mottatt
ny søknad med utvidet legeerklæring. Dette gjør søknadsprosessen vanskeligere og mer
byråkratisk enn nødvendig for både bruker, lege og saksbehandler. Vilkårene for ytelsen
endres ikke etter åtte uker. I praksis er det sjelden behov for ny og utvidet søknad etter
åtte uker for å vurdere vilkårene for videre rett til ytelsen.
I forarbeidene (Prop. 48 L (2016-2017) punkt 6.10.4) vises det til at valget på åtte uker er
tatt med henblikk på gjeldende regler for oppfølging av sykmeldte. Bestemmelsen om
medisinsk dokumentasjon for sykepenger er regulert i §§ 8-4 og 8-7. Her framgår det at
for at sykepenger skal kunne utbetales utover 8 uker uten at medlemmet er i
arbeidsrelatert aktivitet, må legen dokumentere at medisinske grunner er til hinder for at
arbeidsrelatert aktivitet kan iverksettes.
Ved søknad om pleiepenger må legen ved førstegangssøknad både vurdere om de
medisinske vilkårene er oppfylt, og gjøre en medisinsk vurdering av om barnet helt eller
delvis kan gå i barnehage, på skole eller være i annen tilsynsordning. Ved forlengelse må
det igjen dokumenteres at de medisinske vilkårene fremdeles er oppfylt, og foreldrene må
dokumentere om barnet skal være i en annen tilsynsordning. Oppfølging og vurdering av
mulig aktivitet i kombinasjon med pleiepenger gjøres således ved hver nye
stønadsperiode.
Sykepenger og pleiepenger skiller seg fra hverandre både i kravet til dokumentasjon ved
førstegangssøknad, og i det videre oppfølgingsløpet. Erfaringen fra den nye
pleiepengeordningen viser at overførbarheten fra sykepenger til pleiepenger er begrenset,
og at det ikke er hensiktsmessig for søknads- eller saksbehandlingsprosessen å be om ny
dokumentasjon i alle tilfeller. Kravet i § 9-16 tredje ledd oppleves som unødig tungvint og
byråkratisk. Brukerne må kontakte sykehuslege eller annen lege i spesialisthelsetjenesten
for å få ny søknad og ny legeerklæring. Det gjelder uavhengig av om søknadsperioden
bare skal vare i noen dager ut over åtte uker, og selv om det er åpenbart at vilkårene er
oppfylt og saken er tilstrekkelig dokumentert på tidspunkt for første søknad.
Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det alltid skal foretas ny behandling og
vurdering etter åtte uker. Arbeids- og velferdsetaten skal isteden vurdere om vilkårene
fremdeles er oppfylt ved forlengelse. Etaten kan da innhente den dokumentasjonen som er
nødvendig for å vurdere vilkårene og eventuell gradering i den enkelte sak.
Folketrygdlovens § 22-13 om generelle frister for framsetting av krav gjelder også saker
om pleiepenger.
3.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil innebære en forenkling for mottakere av pleiepenger, for helsetjenesten og
for Arbeids- og velferdsetaten. Det vil gjøre søknadsprosessen enklere. Første gangs
søknad om pleiepenger kan gjelde den tiden lege i spesialisthelsetjenesten mener e r
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medisinsk begrunnet i den konkrete saken, uavhengig av hvor mange dager eller uker
dette er. Ved behov for forlengelse legges ny legeerklæring fram av lege i
spesialisthelsetjenesten, uavhengig av hvor lang tid det tidligere er innvilget pleiepenger
for.
Arbeids- og velferdsetaten vurderer allerede i dag om vilkårene er oppfylt ved søknader
om pleiepenger – både første gang og ved forlengelser. I denne forbindelse har etaten rett
til å innhente informasjon fra lege i de tilfellene den ser behov for det, jf. § 21-4. Det
antas at det vil bli noe færre søknader om forlengelse i og med at det vil kunne innvilges
søknader for mer enn åtte uker første gang.
Endringen påvirker ikke hvem som har rett til pleiepenger eller for hvor lang tid
pleiepenger ytes, og får ingen økonomiske konsekvenser av betydning.

4 Forslag til lovtekster
I lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 8-4 andre ledd oppheves. Nåværende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd.

§ 8-7 femte ledd oppheves. Nåværende sjette ledd blir femte ledd.

§ 8-8 skal lyde:
§ 8-8. Medlemmets medvirkning
Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten
om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og
utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt, se også § 21-3. Medlemmet plikter
også å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i
dialogmøter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 4-6 og folketrygdloven § 8-7 a.
Medlemmet har plikt til å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. § 8-7 a første ledd og
arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd, så tidlig som mulig og senest innen 8 uker. Dette
gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller
arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.
Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi
opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud
om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller
arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8. Det samme gjelder dersom medlemmet uten rimelig
grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner eller
unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i første ledd, eller unnlater å prøve seg i
arbeidsrelatert aktivitet som nevnt i andre ledd.
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§ 8-9 fjerde ledd skal lyde:
Etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger under opphold i utlandet i inntil fire
uker i løpet av en tolv måneders periode. Det er en forutsetning for å få rett til opphold i
utlandet at det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil
være til hinder for planlagt aktivitet og behandling, og at utenlandsoppholdet ikke vil
hindre Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll.

§ 8-12 første ledd siste punktum skal lyde:
Dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene, ytes det sykepenger i
opptil 260 dager.

§ 8-48 andre ledd skal lyde:
Alternativ 1:
Den som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, må
først benytte retten til sykepenger fullt ut, se § 11-27 første ledd
Alternativ 2:
Den som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, må
først benytte retten til sykepenger fullt ut. Dersom sykepengegrunnlaget er mindre enn to
ganger grunnbeløpet, kan medlemmet likevel velge ytelse, se § 11-27 første ledd.

§ 8-55 første ledd bokstav c oppheves.

§ 9-4 skal lyde:
Bestemmelsen i § 8-9 første, andre og fjerde ledd om opphold i Norge gjelder tilsvarende.
Et medlem kan også ellers få ytelser etter dette kapitlet i inntil åtte uker i løpet av en
tolvmånedersperiode. Medlemmet må informere Arbeids- og velferdsetaten om
utenlandsoppholdet.

§ 9-11 andre og tredje ledd skal lyde:
Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en
normalarbeidsuke på 37,5 timer. Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent.
Det gjøres unntak fra andre ledd første punktum når barnets sykdom, jf. § 9-10, medfører
at omsorgspersonen ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten
eller omsorgspersonen må være i beredskap.
§ 9-16 første ledd skal lyde:
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For å få rett til pleiepenger etter § 9-10, må det legges fram en legeerklæring fra lege i
spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder ved forlengelse av pleiepengeperioden.

§ 9-16 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde til sjette ledd blir tredje til femte ledd.

§ 11-27 første ledd skal lyde:
Dersom et medlem har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig fyller vilkårene for å
for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet i det samme
tidsrommet, kan han eller hun velge ytelse, se likevel § 8-48 andre ledd om samtidig rett
til sykepenger.
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MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 21.01.2020
Tid : Kl. 17:00 – 18:45
Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland
Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Skorpe Geir Harald

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9

Referent:

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Fremmøte

Forfall

Møtte for Hatløy Kåre

Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen, areal- og byggesaksansvarlig
Runar Lunde, barnas representant Lene Yvonne Kvilhaug

Utlagt på representantenes bord:
Skriv fra fylkesmannen – svar på henvendelser
Notat – svar på spørsmål – Kopervik parkeringshus - fremdriftsplan

Før møtet var det befaring i forbindelse med følgende saker:
Saknr. 3/20
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saknr. 7/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9

Innkalling godkjent. Spørsmål/saker meldt under eventuelt. Sakslista deretter godkjent.

Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge:
Sak 3-5-7.
Deretter som sakslista.
Leders forslag enstemmig vedtatt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 03.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 03.12.2019.

Saknr. 2/20
STRATEGIPLAN 2020-2021
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 7.1 tilsyn, utarbeides der veiledning og problemløsning vektlegges sterkt. Dette skal være
«første trinn» før «tyngre» tiltak iverksettes.
Bakgrunn for forslaget.
Selv om ting ser ut til å ha «bedret seg» blir fortsatt, for mange, møtt med «trusler» om dagbøter og
tvangsmulkt, som første tiltak i slike tilsyn. I «kommunen som vil at du skal lykkes», må fokuset rettes
mot veiledning og problemløsning, slik at slagordet oppleves mer reelt av folk i Karmøy.
Endringsforslaget legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Haglands (KL) tilleggsforslag fikk 1 stemme (KL) og falt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø tar vedlagte strategiplan 2020-2021 til orientering.

Saknr. 3/20
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4, etter medhold i
samme lovs § 19-2, slik at omsøkte tiltak kan oppføres.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener at plan- og bygningslovens § 29-2 og § 29-4 ikke kommer til
anvendelse her, da tiltaket anses å ha en akseptabel utforming og plassering.
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Hovedutvalg teknisk og miljø mener garasjen ikke vil bli uakseptabelt dominerende, sett i forhold til
eksisterende bygninger i området.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner her, fordelene vesentlig større enn ulempene, ved en dispensasjon
her.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (KL) for Haglands forslag.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 866/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 4/20
38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 1, MDG, KrF).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon
fra samme lovs §§ 1-8 og 11-6 vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, samt
arealanvendelsen i kommuneplanen (LNF-område ).

Klage på vedtak i delegert sak nr. 333/19 tas til følge.

Vedtaket sendes Fylkesmannen i Rogaland til orientering.

Saknr. 5/20
58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14
BOENHETER
Behandling:
Hult (Ap) fremmet følgende forslag:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal plantes nye
bøketrær som beskrevet.
Hults forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for innstillingen.
Vedtak:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal
plantes nye bøketrær som beskrevet.
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Saknr. 6/20
88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING
Behandling:
Krog redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
8 representanter til stede.
Krog enstemmig erklært habil, jf. fvl. § 6.2.
Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon for samme lovs § 12-4,
rettsvirkning av reguleringsplan, herunder formål med plan.

Saknr. 7/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke. Ny helhetlig plan for området utarbeides, der alle grunneierne i området, avsatt
til boligformål i kommuneplanen, gis anledning til å delta i planarbeidet slik at de får en reell mulighet
til å utvikle sine eiendommer.
Veiforbindelse fra hovedvei vises i plan slik at mulighet for boligbygging i hele planområdet ivaretas.
Eksisterende veirett til sjøeiendommene, sist avklart i skjønnsrett i 1971 i forbindelse med omlegging
av veien, vises i ny plan.
Allmennhetens tilgang til strandsonen må ivaretas når utnyttelse av strandeiendommene planlegges
og vises i ny plan.
Nord i planområdet må det, i planen, vises «buffersone» med støydempende tiltak mot tungindustri.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det, i ny plan vises mulighet til å lede all trafikk fra
planområdet nordover, inn på planlagt vei til Husøyvegen. Kryss Møllevegen/FV47, kan da stenges.
Hvorfor fremme ny plan, begrunnelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener foreliggende planforslag har svakheter på noen punkt og klart
forskjellsbehandler grunneierne i området. Viser her til plan- og bygningslovens § 1-1 fjerde ledd, som
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sier: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og
samfunn skal beskrives.
Det vises også til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovsfestet forvaltningsrettslig
rettsregel som stiller krav om forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige
avgjørelsesmyndighet på en måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med
anbefaling fra kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er
vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saknr. 8/20
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saknr. 9/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.01.2020
Behandling:
1. Storesund (Ap) stilte spørsmål vedrørende bygging av nytt sykehjem i Skudeneshavn.
Leder opplyste at det i formannskapets møte den 27.01. vil bli gitt orientering
vedrørende status for sykehjemmet.
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2. Hult (AP) viste til utlagt notat vedrørende Kopervik parkeringshus (spørsmål stilt i
forrige møte) og etterlyste prisoverslag på kostnadene. (Notatet vedlegges protokollen).
Han etterspurte videre opplysninger om parkeringsfondet.
Kommunalsjefen svarte at nærmere redegjørelse for begge spørsmål kommer i neste
møte (mars).

3. Krog (MDG) viste til at han syns det er ugreit at medlemmer deler ut bilder/dokumenter
over bordet ved behandlingen av en sak. Har dette relevans for saken ber han dette
sendes de øvrige medlemmene i forkant, slik at alle får anledning til å vurdere dette på
en god måte.

Saknr. 10/20
OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Behandling:
Behandlet før sak 9/20
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab
med virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.
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MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Møtested: Hovedbibliotektet i Kopervik.
Møtedato: 29.01.2020
Tid : Kl. 18:00 - 20:20
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Lindtner Wenche
Aamelfot Svein
Bjelland Stine K.
Håstø Monika
Rygh May Synnøve
Kolstø Øivind-Andreas
Alsaker Roald
Sæbø Nina Ve
Mannes Per Magnus
Stangeland Johnny

SP
AP
AP
FRP
KRF
V
H
H
KL
KRF

Forfall
Forfall

Varamedlem

Jordåen Magnar

V

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Referent:

Møtte for Rygh May
Synnøve
Møtte for Kolstø ØivindAndreas

8. To forfall, to varamedlemmer møtte
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Innkallingen godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Sakslista deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG
KULTUR DEN 04.12.2019
Behandling:
Mannes (KL) bemerket at det var feil partihørighet på noen av de valgte medlemmer i sak
54/19. Sekretær gjennomgår listen og retter opp eventuelle feil
Innstillingen med denne merknad enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner protokoll fra møte den 04.12.2019, med
merknad til sak 54/19: Sekretær gjennomgår partihørighet på valgte medlemmer og retter opp
eventuelle feil.

Saknr. 2/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Behandling:
Leder opplyste om at eldrerådet i sak 7/20 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
sak 6/20 enstemmig støtter innstillingen.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 3/20
HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT - OPPNEVNING AV STYRELEDER
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oppnevner leder av hovedutvalg oppvekst og kultur
Wenche Lindtner som styreleder for Hans Holst og Anna Eegs legat.

Side 2 av 7

Saknr. 4/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Vedtak:
1. Til orientering - Rapport vedtaksoppfølging hovedutvalg oppvekst og kultur per
20.01.2020.
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
2. Innføring av 60-minutt økter på ungdomstrinnet – 20/860-1
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
3. Status spesialundervisning - skoleåret 2019/20
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
4. Reduksjon skole - Budsjettåret 2020
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
5. Omorganisering og konsekvenser - Karmøy voksenopplæringssenter
Kommunalsjef orienterte.
Til etterretning.
6. Saksprotokoll Karmøy ungdomsråd sak 13/19 – etablering av fullverdig skatepark
Tatt opp til behandling.
Diskusjon rundt bordet hvor utvalget enstemmig ble enig om følgende:
Hovedutvalg oppvekst og kultur oversender saken til administrasjonen i teknisk etat
og ber om nærmere utredning og tilbakemelding på muligheter for gjennomføring.

Saknr. 5/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Behandling:
Pkt. 1
Aamelfot (Ap) har bedt om informasjon om følgende:
-økonomi barnehagene
Svar fra kommunalsjefen:
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Det ble vist til sak om økte tilskudd til de private barnehagene. Sektor barnehage gjennomfører jevnlig
internkontroll på regnskapet som danner grunnlag for tilskuddssatsene til de private barnehagene. I
denne kontrollen har en funnet noen feilføringer på funksjon, som gjør at noen lønnsutgifter ikke er
tatt med i beregningen. Denne feilen er ca 0,8 mill kr og gir dermed en ekstra tilskudd på 2,9 mill kr til
de private. I tillegg er det kompensert for bemanningsnormen som ikke var et lovpålegg i 2018. Denne
kompensasjonen utgjør 2,1 mill kr.
- lærertetthet i skolene
Svar fra kommunalsjefen:
Se vedlegg. (Hoved)grunnen til avviket i lærernorm på Sangeland u skole er vakante stillinger per
1.oktober. Disse er nå besatt.

- «mobbesituasjonen»
Svar fra kommunalsjefen:
Elevundersøkelsen er gjennomført men ikke analysert i detaljer. Se svar på spørsmål om
motivasjon og mestring under.
- «motivasjon og mestring» - videre oppfølging
Svar fra kommunalsjefen:
Vi har gjennomført tiltakene i planen og har et langsiktig fokus. Det er ingen store endringer på
resultatene i Elevundersøkelsen fra 2018 til 2019, men vi tror likevel tiltakene vil gi ønskede resultater
på sikt. Vi vet at tiltak som dette ikke viser på resultatene før det har gått litt tid.
-Det har blitt gjennomført en egenprodusert undersøkelse med et halvt års mellomrom (som beskrevet i
planen). Den viser at de aller fleste elevene trives på skolen, men at 6-7% av elevene ikke trives noe
særlig, eller i det hele tatt. Omtrent 13 % er ikke spesielt interessert i å lære på skolen. Dette er for
mange, så det har vi fokus på og mener fagfornyelsen vil bidra her, sammen med tiltakene som allerede
er iverksatt.
-Planen skal rulleres i februar. Rektorene på ungdomsskolene har blitt tatt med på råd, Ungdomsrådet
har også fått uttale seg (skjer i dag), referansegruppa bestående av lærere, skoleledere, KFU og
ungdomsskoleelever har også fått komme med innspill til planen. Det blir nok ingen drastiske
endringer, men enda mer fokus på at et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner og høy
elevaktivitet bidrar til mer motiverte elever og høyt læringstrykk.

- skoletomt Vea
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en kan
konkludere (eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig det må bli et
ekstraordinært møte i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
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- stillingsreduksjoner iflg vedtak, fordeling pedagoger/ miljøarbeidere
Svar fra kommunalsjefen:
Det skal være drøftingsmøte med tillitsvalgte på fredag om hvilke tiltak som skal gjennomføres for
våren. Dette er dermed ikke avklart. Forslag med en kombinasjon av flere elementer og for det meste
ekstraressurser som det ikke lenger er bruk for. Se for øvrig notat.

Pkt. 2.
Sæbø (H) har stilt følgende spørsmål:
1) Vi har fått flere henvendelser vedrørende mobbing på Bø ungdomsskole. Ser det er
alvorlige mobbesaker i Tysvær kommune også. Kan vi i utvalget få orientering om hva
Karmøy Kommune har positivt bidratt med i denne saken i Karmøy som skal opp i
retten nå den 27-28 og 29 januar?
Svar fra kommunalsjefen:
Saken i Tingretten er blitt avlyst på grunn av sykdom.
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler. Første
sak på §9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen
Kvalitets- og kontrollutvalget:
Utvalgets primæroppgaver er å sørge for at kommunen har en forsvarlig regnskapsrevisjon,
at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt andre oppgaver på et overordnet nivå knyttet til systemkontroll.
I 2016 bestilte utvalget rapport om psykososialt skolemiljø i Karmøy og det ble orientert om
dette igjen til utvalget i i 2019.
I protokoll fra møtet 19.06.19, sak 21 er det tatt inn følgende:
Skolesjef orienterte og viste presentasjon på skjerm. Nytt lovkrav om «rett til trygt og godt
skolemiljø», jfr. opplæringsloven § 9 A kom i 2017.
I Karmøy har mye skjedd det siste året. Overordnet plan ble vedtatt i oktober og alle de 21 skolene fikk
frist til 1. april til å utarbeide sin egen plan. Denne skal tydeliggjøre skolens praksis.
Til høsten skal det holdes møter ved hver skole. Aktivitetsplikten krever fem handlingsplikter: 1) følge
med, 2) gripe inn, 3) varsle, 4) undersøke og 5) sette inn tiltak.
Skolene har til nå laget 288 individuelle aktivitetsplaner. Foresatte har klaget saker inn til
Fylkesmannen og det er til nå fattet enkeltvedtak i 14 saker.
I Karmøy har hver skole sitt innsatsteam som skal vurdere i forkant om hvilke elever som kan være
sårbare. Det er vist interesse for dette tiltaket hos FM og andre kommuner.
Trivselslederprogrammet bidrar også til at elever blir aktive på en positiv måte.
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Ved tilsyn ved to skoler i vår kom det gode tilbakemeldinger, men alle kan bli bedre på å fange opp
elever som opplever ensomhet eller mobbing.
Resultatene fra elevundersøkelsen om trivsel viser liten endring fra i fjor. Her er det mye tall som må
studeres nøye.
Utvalget kom med spørsmål underveis. Det var ønske om at presentasjonen ble sendt ut til
medlemmene i etterkant. Utvalgsleder takket for interessant orientering. Utvalget sluttet seg til
innstillingen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i
Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

2) Hva skjer med tomtevalg til ny skole på Vea? Når kommer denne saken til
hovedutvalget?
Svar fra kommunalsjefen:
Teknisk/plan og strategi jobber med saken og det kreves mer arbeid/undersøkelser før en
kan konkludere (eksempelvis grunnforhold, kostnader, alternative skolelokaler osv). Mulig
det må bli et ekstraordinært møte i hovedutvalget, siden neste møte er i april.
3) Situasjon på KVOS. Kan vi ha neste møte på KVOS slik at utvalget kan bli orientert
om situasjonen der?
Svar fra kommunalsjefen:
Se eget notat på referatsaker. Møtet kan avholdes på KVOS neste gang.
4) Hvilken funksjon blir belastet regnskapet i Karmøy kommune for vaktmestertjenester
vedr de kommunale barnehagene? Hvor blir de ført slik at vi kan finne dem i regnskapet?
Svar fra kommunalsjefen:
Byggforvaltningstjenester vedrørende de kommunale barnehagene føres i regnskapet på
funksjon 221 (Førskolelokaler) og ansvar 44200 (Byggforvaltning – Eiendom).
5) Hvorfor bruker ikke Karmøy kommune kostraberegningsmodellen for tilskudd til
private barnehager slik en gjør i ca 94% i Norge?
Svar fra kommunalsjefen:
Karmøy kommune følger «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» og
beregner tilskudd til private barnehager på grunnlag av kommunens regnskap for de
kommunale barnehagene to år tilbake i tid. Kommunen følger også «Veileder for beregning
av tilskudd til private barnehager», som er utarbeidet av KS og PBL i fellesskap.
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Vedtak om barnehagesatser fattes innen 31.oktober i året før tilskuddsåret, i tråd med
forskriften som nevnt over § 9. I følge forskriften er det flere kostnader som ikke skal tas med
i beregningen av kommunale barnehagesatser, for eksempel kostnader knyttet til
administrasjon av barnehageområdet. De private barnehagene gis i stedet et eget
administrasjonspåslag, ref. forskriften §3.
I Karmøy kommunes regnskap er flere kostnader som skal unntas tilskuddsberegningen ført
på samme kostrafunksjon som kostnader som skal inkluderes i tilskuddsberegningen.
Kommunens kostratall må dermed gås gjennom for å kunne trekke ut det som ikke skal tas
med.
Når kommunen sender ut vedtak om barnehagesatser før et tilskuddsår, vedlegges grunnlag
for satser og forklaringer på kostnader som unntas tilskuddsberegningen.
Det foreligger ingen lovbestemte krav til hvilken modell kommunen skal benytte seg av for å
beregne tilskudd. I vår egenutviklede modell kan det lett gjøres justeringer fra kostratallene,
modellen er godt tilpasset vårt regnskap og oppleves som et brukervennlig
administrasjonsverktøy.

Mannes (KL) har bedt om informasjon om følgende:
Under eventuelt har jeg et ønske om at vi får en grundig informasjon om sak 19-036551TVIHAU som er planlagt i retten 27-29 Januar.
Deretter ønsker jeg en redegjørelse om hvorfor vi ikke er informerte om denne saken før.
Jeg ønsker også en status på ev tilsvarende saker.
Denne informasjonen er helt klar materiale av privat art for de involverte og jeg ber derfor
om at saken blir tatt opp bak lukkede dører.
Svar fra kommunalsjefen:
Kan ikke gå i detalj på enkeltsaker. Må avvente Tingrettens avgjørelse. En belastning for alle
parter. Har hatt dialog med far. Vanskelig for familie og for ansatte. Mediaomtaler.
Første sak på §9A. Nytt regelverk og viktig avgjørelse for kommunen.
Det er ikke noen andre tilsvarende saker som ligger ann til å havne i retten nå.

Kommunalsjefen orienterte om følgende saker:
1) Alma
Det ble orientert om at det vil bli startet en prosess med salg av båten Alma. Bakgrunnen
for dette er et ønske fra de ansatte på Holmen/Tårnet om
en mer funksjonell båt, som erstatning for Alma.
2) Stangeland skole
Kontrakt med Kruse Smith er signert og arbeidet starter snart opp. Se vedlagt presentasjon.
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MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested:

Rådhuset,Formannskapssal. 18:0018:30 info Livsgledekommune
Møtedato: 29.01.2020
Tid : Kl. 18:30 – 21:25
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin
Vikingstad Olaug

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL
SP

Fremmøte

Forfall

Møtte for Naley Anne
Grete Hegerland

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, avd.sjef omsorg
Bodhild Eriksen, avd.sjef helse Aslaug I. Skjold, avd.sjef forvaltning
Sigurd Gjerdevik, rådgiver Kristine Tveit og kvalitetsrådgiver Tove
Rosseland.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020.
I forkant av møtet orienterte Anne Marit Sandhåland om Livsglede for eldre.
Innledningsvis i møtet orienterte Jakob Bråtå om barneverntjenesten.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 04.12.2019.

Saknr. 2/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal
gjelde i barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel
4, sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større
grad samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å
følge KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem.
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3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

Saknr. 3/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

Saknr. 4/20
LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Ekornsæter (H) foreslo:
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til hovedutvalgsmøte
1. april 2020.
Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til
hovedutvalgsmøte 1. april 2020.

Saknr. 5/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
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Ekornsæter (H) foreslo:
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser ber
hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem i
Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og
langtidsinstitusjonsplasser ber hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes
frem til idriftsettelse nytt sykehjem i Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Saknr. 6/20
SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

Saknr. 7/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
Behandling:
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.
1. Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Tatt til orientering.
2. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2019.
Tatt til orientering.
3. Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.12.2019 oversendt hovedutvalg helse og
omsorg – faglig kompetanse i barnevernet
Hovedutvalget ønsker en sak på revidert Kompetanse og opplæringsplan for
barnevernstjenesten inneværende år.

Saknr. 8/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
1. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:

Viser til sak 53/19 (eventuelt) den 04. desember 2019 hvor undertegnede ber om
opplysninger/redegjørelse ifm. interne avvik og tilhørende håndtering i Karmøy kommune.
Som del av kvalitetsarbeidet, systematisk fokus på kontinuerlig forbedringer og utvikling
samt forebygging så er avviksregistrering og etterfølgende behandling, oppfølging og
iverksetting av tiltak en viktig faktor.
I den forbindelse er det viktig at dette har fokus i alle ledd og at en på den enkelte
arbeidsplass har en forventning og kultur fra alle ansatte at alle former for avvik uavhengig
grad tilkjennegir og registrerer avvik systematisk.
Ber om redegjørelse på følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet i kursiv)
Registreres avvikene – (og har vi evt. hatt undersøkelser hvor de ansatte svarer på de om de
blir registrert)?
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Svar:
I HO registreres avvikene i flere systemer
- Forbedringsystemet (Compilo)
- Profil (pasientjournal)
- Familia (her registreres automatisk overskridelser av tidsfrister)
I Karmøy kommune er det i perioden 01.01.2019 – 24.01.2020 totalt rapportert 3415
avvik/uønskede hendelser.
Av disse er 3116 rapportert fra helse- og omsorgsetaten. 97, 2 % av avvikene i helse- og
omsorgsetaten er behandlet.
Hvordan registreres avvikene på det enkelte sykehjem?
Svar:
Avvikene på sykehjem registreres hovedsakelig i to systemer;
- Forbedringsystemet (Compilo)
- I Profil (pasientjournalen)
Er det lett tilgjengelig, raskt å gjennomføre og anonymt?
Svar:
Systemene er lett tilgjengelige. Når det gjelder tilgang til avviksystemet i forbedringsystemet
kan det også enkelt lastes ned som snarvei på mobiltelefon. På denne måten blir systemet
ekstra lett tilgjengelig for de ansatte
Avvik meldes ikke anonymt. I systemet loggføres det hvem som har meldt avviket, hvem
som har lest avviket og hvem som behandler avviket. Den som melder avviket kan følge
med på behandlingen av avviket. Melder av avviket vil automatisk få mail når avviket er
lukket.
Når det gjelder varsling så kan det skje det anonymisert.
Hvordan behandles avvikene?
Svar:
Avvikene leses og behandles av ledere på ulike nivåer.
Dersom avvikene er av en slik art at de ikke kan lukkes av den enkelte leder, sendes de
videre til ansvarlig leder. Et eksempel på dette kan være avvik knyttet til vanntemperatur i
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dusjene på et sykehjem. Avdelingslederen eller virksomhetslederen kan ikke lukke et slikt
avvik. Det sendes videre til eiendomsavdelingen
Den som melder inn avvikene kan følge saksgangen i loggen og kan også få mail når avviket
er behandlet.
Hvem behandler alle avvikene?
Svar:
Avvik behandles av ledere på ulike ledernivå i organisasjonen.
Tas alle avvikene opp med de ansatte på avdelingsmøter el.l?
Svar:
Noe ulik praksis fra virksomhet til virksomhet. Det jobbes med å forbedre en kultur der
systematikk, åpenhet og involvering er sentrale stikkord.
Hvordan følges disse avvikene opp av ledelsen?
Svar:
Ledelsen følger opp avvikene på flere måter;
- Involveres i behandlingen av avvik/uønsket hendelse – enkelt saker.
- Er et tema i dialog og oppfølging av lederne, både enkeltvis og i ledermøter.
- Tas opp som tema på pasient- og brukersikkerhetsvisitter
- Tas opp i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere – eks. Helseforetaket
- HMS avvik tas opp i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) Vernetjenesten har innsyn i avvik innen
eget verneområde.
Ber om at utvalget får en oversikt over antall avvik samt tiltak pr. sykehjem og avdeling.
Antar en kan skrive ut noen rapporter for 2019 fra forbedringssystemet Compilo også?
Svar:
Oversikt over innmeldte avvik 01.01.2019 - 31.12.2019 (tatt ut fra Profil og i
Forbedringsystemet Compilo)
Avvikene er tatt ut pr sykehjem. Dette skyldes organisatoriske forhold og sammenslåing av
to virksomheter.
· Norheim: 400
· Storesund: 775
· Kopervik bu- og behandlingsheim: 348
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· Vea sykehjem: 1632
· Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim: 1365
Det presiseres her at antall avvik som er summerte fra begge systemene ikke samsvarer med
antall hendelser. En del hendelser er rapportert inn i både Profil og i forbedringsystemet
Compilo.
Kan dere vise til eksempler på avvik og iverksatte tiltak?
Svar:
Avvik knyttet til legemiddelhåndtering gjennomgang av prosedyrer, revisjon av prosedyrer
Avvik knyttet til bruk av forflytningsutstyr Opplæringstiltak, teoretisk og praktisk
Ser en stor variasjon i antall innkomne avvik pr sykehjem og avdeling, og hva er evt.
årsaken til det?
Svar:
Ja- det er stor variasjon og dette er for så vidt forventet. Karmøy kommune tok i bruk dette
forbedringsystemet januar 2019. Det er planlagt at implementeringen og bruk av avviks
modulen skal skje over en to års periode. I denne perioden vil det bli gitt ytterligere
opplæring og virksomhetene vil ha fokus på det å etablere en god meldekultur.
Det jobbes også med å tydeliggjøre grenseoppganger mellom de ulike systemene. På sikt er
det ønskelig at Compilo er hovedsystemet for rapportering av avvik.

2. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:
Problemstilling:
I lys av den senere tids media oppslag fra ansatte sykepleiere vedrørende
bemanningssituasjonen, ansettelsesstopp, arbeidspress etc. som er knyttet til bl.a. vedtatt
budsjettkutt så ber vi om en redegjørelse ift. følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet kursiv)
- Hvordan har dette påvirket arbeidsnærværet?
Svar:
Tar utgangspunkt i 3. kvartal 2019 og sammenligner med samme kvartal 2018:
Når det gjelder fravær kun innenfor sykepleiere/spesialsykepleiere viser statistikk for Helseog omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 7,3 % sykefravær
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- 3. kvartal 2019: 7,9 % sykefravær
Vi ser at det er en oppgang på 0,6 prosentpoeng.
Når vi ser hele etaten samlet viser statistikk for Helse- og omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 6,6
- 3. kvartal 2019: 6,9
En oppgang på 0,3 prosentpoeng.
Sykefravær for hele året totalt helse- og omsorgsetaten:
- 2018: 8,4
- 2019: 8,6
- Har dette medført økt arbeidsbelastning?
Svar:
I de tilfeller det har vært ubesatte stillinger grunnet ansettelsesstopp har dette i mange
tilfeller vært svært krevende for de som er igjen. En ansettelses stopp var et nødvendig tiltak
å få oversikt og kontroll. I denne perioden har dette medført at mer ansvar er lagt på de
sykepleierne som er på arbeid. Ansettelsesstoppen innenfor høyskolegruppene ble opphevet
desember 2020.
- Er det innført nye turnusordninger og hva er evt. status og erfaring så langt?
Svar:
De fleste turnuser ble sagt opp høsten 2019. Det har vært en lang prosess i de ulike
virksomhetene med å få nye turnuser på plass i henhold til budsjett. Noen turnuser er
iverksatt, men noen trer først i kraft fra februar 2020. Det er derfor for tidlig å si noe om
erfaringene her. Imidlertid har det vært stort fokus på at bemanningsplan skal være i
henhold til budsjett og brukerbehov, men det rapporteres om at dette har vært krevende
prosesser.
- Hvordan har dette påvirket brukere og pasientene?
Svar:
Tjenestenivå er opprettholdt. Brukere/pasienter har fått det tjenestetilbudet de har vedtak på.
Den enkelte virksomhet er i prosess der det ses på oppgaver/aktiviteter og alternative
løsninger i form av velferdsteknologi, bruk av frivillige.
- Har det vært flere oppsigelser enn normalt?
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Svar:
Statistikk viser at sykepleiere/spesialsykepleiere som hadde siste arbeidsdag/sluttet i
perioden
- 01.09.18 – 31.12.18: 7 stk
- 01.09.19 – 31.12.19: 4 stk
- Har det vært andre endringer av arbeidsvilkårene?
Svar:
Det som normalt kan være/og har vært en problemstilling i turnusprosesser, er på hvilken
måte helgearbeidet skal fordeles på de ulike ansattgruppene. I stor grad finner en gode
lokale løsninger men det er grunn til å tro at det er ansatte som ikke er ubetinget tilfreds med
å gå økt antall helgetimer, som driften har behov for.
Det er også reaksjoner på at sist mellomoppgjør medførte at tillegg ble «spist» opp. Til
informasjon har Karmøy kommune valgt å beholde kompetansetillegg (dvs. det kommer i
tillegg til tarifflønn)
- Er det forhold hos Karmøy kommune som differensierer oss ift. nabokommuner?
Svar:
Sykefravær, arbeidspress, endringsarbeid, avlønning – opplever ikke at Karmøy
differensierer seg fra nabokommuner
- Hva er den generelle oppfatningen av situasjonen for ansatte, pasienter og pårørende så
langt.
Svar:
Ansatte:
Noen ansatte har signalisert at de har vært og er bekymret.
Ansettelsesstoppen har vært krevende for alle virksomheter og yrkesgrupper.
Pasienter/pårørende:
Vi har mottatt noe klager/bekymringer fra pårørende. Det oppleves ikke at det er mottatt
mer enn tidligere.

3. Borg (KL) viste til orienteringen i formannskapet 27.01.2020 og ber om at også hovedutvalg
helse og omsorg får statusoppdatering i møtet 1. april pga oppstart 6. april. Hun viste videre
til at hovedutvalg helse og omsorg den 24.10.2018 vedtok at det skulle opprettes en
referansegruppe i forbindelse med ombygging av Skudenes bu- og behandlingsheim.
Hovedutvalg helse og omsorg ber om at referansegruppen opprettes.
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4. Borg (KL) viste til at middagsombringing nå var kommet i orden og ba om å få en
oppdatering til neste møte om hvor mange som bruker tilbudet.
5. Borg (KL) spurte om hvilke alternativer det er til å få ned overliggerdøgn. Hun viste til brev
sendt rådmannen fra eier av 9 omsorgsboliger med heis i Skudeneshavn og lurte på om det
kunne vært et alternativ. Dette ble foreslått at dette kunne ses på i sammenheng med
Ekornsæters forslag under sak 5/20 hvor det ble bedt om egen sak.
6. Løndalen (KL) foreslo:
Karmøylista fremmer forslag til om at administrasjonen utarbeider et nytt vedtak til behandling i
kommunestyret angående bemanningssituasjonen i barnevernet.
Årsaken er planer om økt kompetanse og forsvarlighet, der det vil komme klarer føringer til
kommunene. Når vi ser dette oppi mot den negative utviklingen vi har sett i forhold til
bemanningssituasjonen i Karmøy barneverntjeneste. Tjenesten hadde i desember 2019 36% ansatte
med andre utdanninger enn barnevernspedagog og Sosionom. Barnevernet er en viktig og sårbar
arbeidsplass med mye utskiftning. En ser her behovet for å stramme inn og sikre kompetansen
fremover. Karmøylista mener utviklingen utfordrer forsvarlighetskravet.
«Kompetansen er særlig viktig i forhold til forsvarlighetskravet. Barnevernet som arbeidsfelt er
varierende, komplekst og utfordrende. De som arbeider i barnevernet skal opptre både som hjelper og
kontrollør – barnevernet skal bidra med støtte- og hjelpetiltak, men har samtidig mandat til å gripe inn
og regulere familiers privatsfære. Dette stiller store krav til barnevernets kunnskap og kompetanse»
(Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024) «Vi forstår barnevernsfaglig
kompetanse som teoretisk kunnskap, yrkesspesifikk og personlig kompetanse rettet mot arbeid med
sårbare barn og unge, med særlig relevans for arbeid i barnevernet. En slik kompetanse forutsetter
utdanningsbakgrunn som retter seg spesielt mot arbeid i barnevernet. Personer med barnevernsfaglig
kompetanse vil også ha barnefaglig utdanning, men ikke omvendt» (Rapport 04/2019, s 19, punkt 1.3)
I kompetansestrategien fremheves det at en skal ha en felles faglig plattform innad i barnevernet og en
helhetlig praksis. Dette er vanskelig å få til med den tverrfaglige profilen som en har valgt i Karmøy.
Vi må sikre at barn - unge og foreldre skal møte forutsigbarhet, kvalitet og stabilitet i møtet med
tjenesten. Dette forutsetter at de som er kontaktpersoner/saksbehandlere, arbeider i mottak eller har
annen direkte klient kontakt er utdannet Barnevernspedagog eller Sosionom.
Forslag:
Ved nyansettelse i Karmøy barneverntjeneste ansettes kun barnevernspedagoger og Sosionomer. I
tillegg er det ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring fra saksbehandling i barnevernet.

Hovedutvalget ønsker sak om dette i neste møte.
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MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen.
Møtedato: 18.02.2020
Tid : Kl. 17:00 - 19:40
Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland
Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Nilsen Erlend
Thomsen Sunniva Håland

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H
H

Fremmøte

Forfall
Forfall
Møtte for Hatløy Kåre
Møtte for Davidsen Kristin

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. To forfall, to varamedlemmer møtte

Referent:

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Areal- og bygesakssjef Runar Lunde og barnas representant Lene
Yvonne Kvilhaug

I forkant av møtet (kl. 16.30) holdt administrasjonen et innlegg om bruk av dispensasjon og
lovverk opp mot dette.

Utlagt på representantenes bord:
Skriv fra fylkesmannen – svar på henvendelser
Innkallingen godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge:
Sak 16-19-20 pkt.1.
Deretter som saksliste.
Leders forslag enstemmig vedtatt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Side 2 av 7

Saknr. 11/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 21.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møtet den 21.01.2020.

Saknr. 12/20
57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 704/19.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 13/20
66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Midtun (FrP) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 14/20
148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK
Behandling:
Hagland (KL) foreslo følgende:
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Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (KL 1, H 2, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (KL)
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 12-4 avslås søknad om dispensasjon fra
regulert BRA innenfor planområdet.

Saknr. 15/20
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF 1, MDG 1).
I
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og
med reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en
rimelig frist til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes
rådmannen ta initiativ til å gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i
hovedutvalg teknisk og miljø.

Saknr. 16/20
PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Storesunds utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (Ap 1, Krf 1, Sp 1, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Sp 1, MDG 1).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
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Saknr. 17/20
PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Krogs utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (MDG 1, Ap, 1, Krf 1, Sp 1) og falt.
Vikingstad (Sp) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
Nilsen (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
7 medlemmer til stede.
Vikingstad ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
Nilsen ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
9 medlemmer til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4081for Rødklev, Visnes – 79/154, datert 18.02.20, legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saknr. 18/20
PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy –
Nordre del av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 18.02.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
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Saknr. 19/20
PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

Saknr. 20/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 18.02.2020
Behandling:
1. Hult (Ap) viste til tidligere behandlet klagesak i Medhaugsvegen, vedrørende utbedring
av veg og anmodet om å ta saken opp til ny behandling.
Diskusjon rundt bordet.
HTM anbefaler tiltakshaver å søke på nytt.
2. Østhus (Krf) stilte spørsmål vedrørende trefelling i Visnes, og etterlyste en plan for
opprydding. Hun viste til at kommunen har mange kulturminner og var redd for at disse
ville bli ødelagt i forbindelse med felling av skog.
Det ble opplyst at det er Kobberverkets venner som driver med hogst og opprydding.
Videre ble det opplyst at formannskapets har bevilget penger til Kobberverkets venner til
innkjøp av flisekutter.
3. Storesund (Ap) stilte spørsmål om status for opparbeiding av veg ved Fagervolltunet.
Areal- og byggesakssjef opplyste at grunnerverv gjenstår og at arbeidet tidligst vil kunne
starte opp i 4. kvartal.
4. Hult (Ap) viste til notat vedrørende parkeringshus i Kopervik og ba om følgende:
1. Administrasjonen legger frem hvor mye det vil koste å løfte tilstanden på et akseptabelt nivå
med tanke på at bygget står i sentrum av administrasjonssenteret i Karmøy kommune.
2. Fremdriftsplan
3. Tilstandsrapport utarbeides med kostnadskalkyler
Administrasjonen legger fram opplysningene i et senere møte.
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5. Nilsen (H) stilte spørsmål vedrørende kraftig økning i gebyrer i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplaner.
Diskusjon rundet bordet.
Areal- og byggesakssjef opplyste om at gebyrene vil bli vurdert på nytt i forbindelse med
neste års budsjett.
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Karmøy kommune
v/postmottak (via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

20/056/033/tha

Toril Hallsjø

Arkiv

Telefon

Dato

07.02.20

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 05.02.20
Vedlagt følger protokoll fra møte i kontroll- og kvalitetsutvalget 5. februar 2020.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i dag og den vil bli lagt fram for
utvalget til endelig godkjenning i neste møte den 18. mars.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
Etter vedtatt møteplan er neste aktuelle kommunestyremøte 16. mars.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Protokoll fra 05.02.20

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Møte nr. 1/20

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 1/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 03.12.19

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

1

Møte nr. 1/20

SAK 2/20

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«TIDLIG INNSATS»

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer
som kommer fram i møtet).
Rammen settes til 250 timer.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de
foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til
maimøtet.
Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som
påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at
St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,
skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.
Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og
ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring
mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til
prosjektplanen med nevnte tillegg.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det
ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.
Rammen settes til 250 timer.
SAK 3/20

PLAN FOR ORIENTERINGER OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
Evt. 2021
Møte 1
Møte 2

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….. osv.

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Møte nr. 1/20
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget drøftet saken og ble enig om hvem de ønsket å invitere. Sekretær noterte seg
innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt.
omrokkering. Utvalget var enig om vente med 2021 og at de fikk en ny sak i november.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
18.11.20

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Rådmannen
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Kultursjef
Ungdomsrådet v/sekretær.
Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
SAK 4/20

KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.19

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og
revisjon pr. 31.12.19 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Sekretær gjorde greie for forbruk og fjorårets budsjettramme. Utvalget hadde ingen
merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og
revisjon pr. 31.12.19 til orientering.
SAK 5/20

UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/
tillegg).
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Møte nr. 1/20

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.
og innstilling til kommunestyret:
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
SAK 6/20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.20

Statusoversikt pr. januar 2020
Komm.styrevedtak 25.11.19, sak 122/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Personvern»
Budsjett 2020 - kontroll og revisjon (kommunens kontrollarbeid)
KPMG -orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 18.03.20
Hålands kommentarer (rødt) om Sundsvegen Næringspark - e-post 15.12.19
Ytrelands klage på kommunens forvaltningspraksis – e-post 06.12.19
Foreløpig tilbakemelding om henvendelse til kontrollutvalget – brev av 10.12.19
FM - rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet & beredskap 19.12.19 – frist 07.02.20
Årsrapport og skatteregnskap for 2019 – skatteoppkrever/kemner i Karmøy kommune
Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 13.12.19
Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
Evaluering av konferanse 09.01.10 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 (utvalgsleder og nestleder)

Sekretariatets innstilling:
Referatsaker 1 – 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Sekretær gikk igjennom sakene 1-4 og 8-16.
Areal og utbyggingssjef viste til at for Sundvegen var dette nå fulgt opp fra kommunens side.
Det var sendt varsel om ulovlighetene og de hadde fattet vedtak om at reguleringsarbeidet ble
ansett for å ha stanset opp. Dette vedtak var nå påklaget. Saksgang avhenger av videre utfall,
men vil få en avklaring i løpet av dette året.
Når det gjaldt arealene og utbyggingen på Skår viste areal og byggesakssjefen til lang
historikk, mange involverte og endret lovverk siden 2005. Kommunen har nå helt andre
rutiner ved utstedelse av ferdigattest. Videre blir nå alle vedtak i hovedutvalg sendt til juridisk
vurdering av jurister. Kommunen bruker nå overtredelsesgebyrer og dagsbøter som
pressmiddel, som er sterkere middel enn bruk av bankgaranti. Kommunen er nå mye strengere
med å gi bruks- og ferdigattest.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Møte nr. 1/20

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for redegjørelsen.
Tvedt var fornøyd med samlingen på Sandnes og leder og nestleder Utseth mente konferansen
på Gardermoen hadde vært interessant.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Eventuelt
Henvendelser fra innbyggere
Lohne ønsket å få vite hva utvalgsmedlemmene skulle gjøre dersom det var innbyggere som
tok kontakt for at de ønsket å få sin sak opp i utvalget.
Sekretær viste til at det bare er kommunestyret eller utvalget selv som avgjør hvilke saker de
skal ta opp til behandling og at utvalget ikke er et klageutvalg. Alle henvendelser må være
skriftlige og brev/epost skal gjøres kjent for utvalgsleder og sendes til sekretariatet. Avsender
vil da få foreløpig svar og brevet legges fram for utvalget i neste møte til orientering. Utvalget
må avvise saken dersom den ligger utenfor utvalgets mandat, evt. be rådmannen orientere om
den aktuelle saken eller innen fagområdet eller drøfte om temaet er aktuelt for forvaltningsrevisjon.
Det er viktig at innbyggerne får et svar, og at utvalget bidrar til å skape tillit at offentlige
midler brukes forsvarlig og at tjenester leveres ihht. kommunale vedtak og regelverk.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 18. mars kl.17.00.
Møtestart flyttes fram for i etterkant av møtet vil KPMG ha 2 timers workshop i forbindelse
med arbeidet med nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Karmøy, 5. februar 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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STYREPROTOKOLL
Tysdag 11. februar 2020 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Astri Furumo.
MØTESTAD:

Tysvær Rådhus, kantina

MØTESTART/-SLUTT:

kl. 16.00 – 18.15

AV MEDLEMMENE MØTTE:

Astri Furumo og Siv Bente Stople Østbø

MØTANDE VARAMEDLEM:

Randi I. Rettedal

FORFALL:

Simon Næsse

FRÅ SELSKAPET MØTTE:

Dagleg leiar Toril Hallsjø

INNKALLING:

Styrepapira blei sendt ut 07.02.20. Elles ingen
merknader.

SAKSLISTE:

Ingen merknader.

Følgjande saker blei handsama:
SAK 1/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 04.12.19
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Protokoll frå styremøtet 04.12.19 blir godkjent.
Styrehandsaming 11.02.20:
Styret hadde ingen merknader. Styreleiar gav ros til varamedlem som det siste året hadde stilt på tre av
fire møte og det på kort varsel.

Samrøystes vedtak 11.02.20:
Protokoll frå styremøtet 04.12.19 blir godkjent.

SAK 2/20 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.02.20
Vedlegg:
1. Kontrollutvalgskonferansen 09.01.10 i Sandnes
2. Kontrollutvalgskonferansen 29.- 30.01.20 på Gardermoen
3. Fagkonferanse 03.-04.06.20 på Gardermoen
4. Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag
5. Registering av endring i Enhetsregisteret
6. Oversikt over valgte representantskapsmedlemmer til HKS IKS 2019- 2023
7. Kommunenes forslag til kandidater til styret 2019-2023
8. Oversikt over tidligere styremedlemmer i HKS IKS 2004- 2019

Side 2

Styrehandsaming 11.02.20:
Dagleg leiar orienterte om konferansane, datauhell og forarbeidet til innkalling av valnemnda.
Valnemnda si innstilling vil vere klår til utsending til representantskapet neste styremøte.
Styret kom med kritikk til dagleg leiar for manglande rutinar rundt datatryggleik, men meinte
ho også hadde vist handlekraft i oppstått situasjon rundt nyttår.
Samrøystes vedtak 11.02.20:
Referatsakene 1- 8 blir tatt til orientering.

SAK 3/20 – STATUSOVERSIKT PR. FEBRUAR 2020
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. februar 2020 blir tatt til orientering.
Styrehandsaming 11.02.20
Dagleg leiar orienterte om arbeidet med møta og kommande anbod. Økonomirapport vil bli
lagt fram i marsmøtet. Brev om eigartilskotet var sendt ut og dei fyrste kvartalsvise
innbetalingane frå kommunane var komen inn.
Samrøystes vedtak 11.02.20:
Statusoversikt pr. februar 2020 blir tatt til orientering.

SAK 4/20 – ÅRSOPPGJER 2019 OG UTKAST TIL ÅRSMELDING 2019
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Styret godkjenner utkast til årsmeldinga slik han ligg føre (med evt. endringar/tillegg).
Styret godkjenner årsoppgjeret 2019 for HKS IKS slik det ligg føre med eit førebels positivt
årsresultat på kr 46 909.
Styret vil gjere framlegg om at årets overskot blir lagt til opptent eigenkapital.
Styrehandsaming 11.02.20
Dagleg leiar orienterte om rekneskapsresultat og utkast til årsmelding. Styreleiar og Østbø var
samd i at setninga på side 2 «Lønnskostnadene blei litt høgare og driftskostnaden nokre
mindre enn vedtatt budsjett» kunne strykast. Dokumenta vil bli overlevert til
revisjonsselskapet KPMG til revidering og saka kjem oppatt i neste styremøte.
Retta årsmelding og rekneskapen blei så signert.
Samrøystes vedtak 11.02.20:
Styret godkjenner årsmeldinga for 2019 slik han ligg føre med den endring at ei setning etter
årsresultatet på side 2 vert tatt ut.
Styret godkjenner årsoppgjeret 2019 for HKS IKS slik det ligg føre med eit førebels positivt
årsresultat på kr 46 909.
Styret vil gjere framlegg om at årets overskot blir lagt til eigenkapitalen.
2

Side 3

SAK 5/20 – LØNNS- OG REKNESKAPSTENESTE I HKS IKS
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Representantskapet for HKS IKS godkjenner at selskapets lønns- og rekneskapsføring blir
utført av eksternt selskap frå og med 2020.
Styrehandsaming 11.02.20
Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for saka. Styret gjentok sin kritikk rundt manglande
rutinar for datalagring. Dagleg leiar var samd i kritikken, men ho hadde ikkje vore medviten
at programmet blei lagra lokalt på maskinen. It–avdelinga var kontakta, men diskfil var ikkje
til å hente fram.
Styret hadde forståing for at dagleg leiar og styreleiar hadde tatt affære og satt oppdraget ut til
eksternt rekneskapsselskap. Oppdraget er klårt under reglane for anbodskonkurranse, men
styret meinte det kunne vore innhenta timepriser frå fleire selskap. Styret ønskte å få vite kva
kostnadane med å gjenopprette årsrekneskap 2019 vil utgjere og dei årlege kostnadene.
Kostnandane vil naturleg nok vere større det fyrste året og ved skifte av system. Tala må
leggjast inn i årets budsjett og budsjettframlegg for 2021.
Styreleiar peika på at dagleg leiar hadde større arbeidspress no enn tidlegare, spesielt sett i
ljos av kommande anbodsprosess for kommunane, og støtta ei endring av rutinane for
selskapet. Sekretariatet vil med dette også få nødvendig avlasting no når seniortiltak vil bli
nytta frå i år.
Med bakgrunn i vedtaket i representantskapet i 2014 blei styret samde om at det er
representantskapet som må vedta ei omlegging av rutinane. Styret slutta seg til innstillinga,
men ønskte at dagleg leiar skafte meir oversyn over totalkostnadane.
Samrøystes vedtak 11.02.20:
Styret ber dagleg leiar at det blir innhenta overslag over kostnadane knytte til årsavslutninga
2019 og dei årlege kostnadane for lønns- og rekneskapsføringa ved bruk av eksternt selskap.
og styret si innstilling 11.02.20:
Representantskapet for HKS IKS godkjenner at selskapet si lønns- og rekneskapsføring blir
utført av eksternt selskap frå og med 2020.
EVENTUELT

Ingen saker var ellers blei meldt.
Neste styremøtet er fastsett til tysdag 31. mars kl. 16.00. Rekneskapen med revisjonsmelding
vil då bli lagt fram på ny, samt sak om budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.
Aksdal, 11. februar 2020
Astri Furumo ( sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar
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Saksbehandler:
Direkte tlf.:
Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

Janicke K. Vognstølen
12.02.2020
19/1713 - 4
-

1149 Karmøy kommune

Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Domstoladministrasjonen har i brev av 18.12. 2019 til alle kommunane i
landet, gjort greie for reglane om val av meddommarar til dei alminnelege
domstolane. Me syner til utgreiinga.
Meddommarar skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarar
skal ta del i avgjerda. Dette vil hovudsakleg dreie seg om straffesaker.
Kommunestyra skal innan 01.07.2020 velje meddommarar for perioden
01.01.2021 til 31.12.2024.
Det skal være to ålmenne utval av meddommarar til lagmannsretten, eitt for
kvinner og eitt for menn.
Utvalet for lagsokna skal ha dette talet på meddommarar:




lagsokn Rogaland
lagsokn Vestland sør
lagsokn Vestland nord

476 (238 kvinner og 238 menn)
572 (286 kvinner og 286 menn)
80 (40 kvinner og 40 menn)

Sjå vedlegg for kor mange meddommarar din kommune skal velje. Talet på
meddommarar i lagmannsretten har blitt redusert etter at lagretteordninga
vart oppheva 01.01.2018.
Liste over dei som er valde skal sendast lagmannsretten så snart som råd
etter at val er gjennomført, og innan 15.09.2020, jf domstolloven § 69
andre ledd.
I tillegg skal kommunane innrapportera meddommerutvala elektronisk i
portalen som er omtalt i vedlagte brev frå Domstoladministrasjonen datert

Gulating lagmannsrett
Postboks 7414
5020 Bergen

Besøksadresse
Gulatings plass. 1
Bergen

Telefon
55 69 39 00

Organisasjonsnr.
974737434

E-post
gulating@domstol.no
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19/1713 - 4

18.12.19. Som det framgår der vil Domstoladministrasjonen kome attende
til opplegget for sjølve innrapporteringa av utvala når fristen nærmar seg.
Kommunane pliktar å kontrollere at dei som skal veljast, fyller vikåra i
domstolloven §§70-72, jf. § 73. Dette inneber at ein også må setje i verk
vandelskontroll.
Også tingrettane vil ta kontakt med kommunane med sikte på val av
medlemmer for tingrettane. Me gjer merksam på ingen kan bli valt til
meir enn eitt utval, jf. domstolloven § 68, 3. ledd. Det betyr at same
person kan ikkje være meddommar både i tingrett og i lagmannsrett.
Spørsmål kan rettast til Janicke K. Vognstølen på 55 69 39 71 eller på
janicke.vognstolen@domstol.no
Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Med hilsen
Magni Elsheim
førstelagmann

Janicke K. Vognstølen
seniorrådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg:
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering til kommunene
Tal - meddommarar i Rogaland og Vestland

Mottakerliste:
1046 Sirdal kommune
1101 Eigersund kommune
1103 Stavanger kommune
1106 Haugesund kommune
1108 Sandnes kommune
1111 Sokndal kommune
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Mottakerliste:
1112 Lund kommune
1114 Bjerkreim kommune
1119 Hå kommune
1120 Klepp kommune
1121 Time kommune
1122 Gjesdal kommune
1124 Sola kommune
1127 Randaberg kommune
1130 Strand kommune
1133 Hjelmeland kommune
1134 Suldal kommune
1135 Sauda kommune
1144 Kvitsøy kommune
1145 Bokn kommune
1146 Tysvær kommune
1149 Karmøy kommune
1151 Utsira kommune
1160 Vindafjord kommune
4601 Bergen kommune
4602 Kinn kommune
4611 Etne kommune
4612 Sveio kommune
4613 Bømlo kommune
4614 Stord kommune
4615 Fitjar kommune
4616 Tysnes kommune
4617 Kvinnherad kommune
4618 Ullensvang kommune
4619 Eidfjord kommune
4620 Ulvik kommune
4621 Voss herad
4622 Kvam kommune
4623 Samnanger kommune
4624 Bjørnafjorden kommune
4625 Austevoll kommune
4626 Øygarden kommune
4627 Askøy kommune
4628 Vaksdal kommune
4629 Modalen kommune
4630 Osterøy kommune
4631 Alver kommune
4632 Austrheim kommune
4633 Fedje kommune
4634 Masfjorden kommune
4635 Gulen kommune
4636 Solund kommune
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Mottakerliste:
4637 Hyllestad kommune
4638 Høyanger kommune
4639 Vik kommune
4640 Sogndal kommune
4641 Aurland kommune
4641 Lærdal kommune
4643 Årdal kommune
4644 Luster kommune
4645 Askvoll kommune
4646 Fjaler kommune
4647 Sunnfjord kommune
4648 Bremanger kommune
4649 Stad kommune
4650 Gloppen kommune
4651 Stryn kommune

Saksbehandler:
Direkte tlf.:

Merethe Baustad Ranum

Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

18.12.2019
19/2234 - 60
DOMSTOL 306

Merethe Baustad Ranum

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET
1

Valg av meddommere – prosessen fremover

Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1.
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i
henhold til de lovbestemte fristene.
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:
 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de
aktuelle domstolene.
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være

Domstoladministrasjonen
Postboks 5678 Torgarden
7485 Trondheim

Besøksadresse
Dronningensgt. 2

Telefon
73 56 70 00

Organisasjonsnr.
984 195 796

E-post
postmottak@domstoladministrasjonen.no
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Malfil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne.
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Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling.
3

Allsidig sammensetning

Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning,
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til
å foreslå kandidater til valget.»
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder,
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom
oppnevningsprosessen.





Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf.
Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i
meddommerutvalgene.
44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.
Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.

Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4

Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling.
5

Skjønnsmedlemmer

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter,
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som
skjønnsmedlemmer.
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen
økonomi, revisjon og regnskap.
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1.
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14.
6

Normal digital kompetanse

Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.

Med hilsen
Robert Envik
seksjonssjef

Merethe Baustad Ranum
seniorrådgiver
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ROGALAND MED SIRDAL
Kommune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bjerkreim
Bokn
Eigersund
Gjesdal
Haugesund
Hjelmeland
Hå
Karmøy
Klepp
Kvitsøy
Lund
Randaberg
Sandnes
Sauda
Sirdal
Sokndal
Sola
Stavanger
Strand
Suldal
Time
Tysvær
Utsira
Vindafjord

Kvinner

Menn

Totalt

2

2

4

1

1

2

7

7

14

6

6

12

18

18

36

2

2

4

9

9

18

21

21

42

10

10

20

1

1

2

2

2

4

6

6

12

38

38

76

2

2

4

1

1

2

2

2

4

13

13

26

69

69

138

6

6

12

2

2

4

9

9

18

6

6

12

1

1

2

4

4

8

238

238

476

Vestland - Sør
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Alver

16

16

32

2

Askøy

16

16

32

3

Austevoll

3

3

6

4

Austrheim

2

2

4

5

Bergen

149

149

298

6

Bjørnafjorden

13

13

26

7

Bømlo

7

7

14

8

Etne

2

2

4

9

Eidfjord

1

1

2

10

Fedje

1

1

2

11

Fitjar

2

2

4

12

Gulen

1

1

2

13

Kvam

5

5

10

14

Kvinnherad

7

7

14

15

Masfjorden

1

1

2

16

Modalen

1

1

2

17

Osterøy

5

5

10

18

Samnanger

2

2

4

19

Stord

10

10

20

20

Sveio

3

3

6

21

Tysnes

2

2

4

22

Ullensvang

6

6

12

23

Ulvik

1

1

2

24

Vaksdal

2

2

4

25

Voss

8

8

16

26

Øygarden

20

20

40

286

286

572

Sum

Vestland - Nord
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Askvoll

2

2

4

2

Aurland

1

1

2

3

Bremanger

2

2

4

4

Fjaler

2

2

4

5

Gloppen

3

3

6

6

Hyllestad

1

1

2

7

Høyanger

2

2

4

8

Kinn

10

10

20

9

Luster

3

3

6

10

Lærdal

1

1

2

11

Sogndal

7

7

14

12

Solund

1

1

2

13

Stad

5

5

10

14

Stryn

4

4

8

15

Sunnfjord

12

12

24

16

Vik

2

2

4

17

Årdal

3

3

6

Sum

40

40

80

Vår dato
17. februar 2020

Deres dato

Saksbehandler
Ljiljana Dujkovic Tvedt

800 80 000
Skatteetaten.no

Deres referanse

Telefon
40808685

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/6804926

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Karmøy kommune
post@karmoy.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Karmøy
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
Skatteetaten:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommune Karmøy.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:

Side 1 / 4

Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

6,8

6,8

6,8

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Karmøy kommune viser per 31. desember 2019 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 5 025 565 761 og utestående restanser2 på kr 124 380 477, herav berostilte krav
på kr 5 936 186.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Karmøy kommune.

Resultatkrav
2019 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i %)

Restskatt personlige skattytere 2017

94,40 %

97,00 %

95,51 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

99,92 %

99,96 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,00 %

99,27 %

99,37 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,80 %

99,94 %

99,98 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,00 %

99,93 %

98,08 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

99,86 %

99,94 %

99,84 %

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Det er gjennomført styringssamtale 21. oktober 2019 med skatteoppkrever. Temaene i samtalen har vært
resultatoppnåelse, innkreving og skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever
om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret.
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen.
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni
2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Espen Nordby
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet
Kopi til:

Skatteoppkreveren for Karmøy kommune
Kontrollutvalget for Karmøy kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Karmøy kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)
Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:
Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.
Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet.
Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.
Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune
nummer

Navn på deltagende kommuner

Kontrollordning eller kontroll i egen regi

Navn på kontor i 2019

0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0221
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233

Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler (Østf.)
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Halden kemnerkontor
Moss kemnerkontor
Sarpsborg kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Halden kemnerkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Rakkestad skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Nesodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Asker og Bærum
Kemneren i Asker og Bærum
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Kemneren i Follo
Lørenskog kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor

Resultat AGK pr.
31.12.2019
3,2 %
5,0 %
5,1 %
4,6 %
4,6 %
0,0 %
5,7 %
5,7 %
4,6 %
5,7 %
5,1 %
4,6 %
5,1 %
6,3 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,7 %
5,4 %
5,4 %
5,4 %
5,4 %
5,7 %
5,4 %
3,9 %
3,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
5,4 %
5,7 %
4,9 %
4,9 %

0234
0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0412
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0432
0434
0436
0437
0438
0439
0441
0501
0502
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538

Gjerdrum
Ullensaker
Nes (Ak.)
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Oslo kommune
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler (Hedm.)
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os (Hedm.)
Lillehammer
Gjøvik
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land

Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsvinger kemnerkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Fjellregionen
Innlandet Øst
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nord-Gudbrandsdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Eidsvoll kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Oslo kemnerkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Skatteoppkreveren for Hamar og Stange
Ringsaker kemnerkontor
Løten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Hamar og Stange
Odal skatteoppkreverkontor
Odal skatteoppkreverkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Grue skatteoppkreverkontor
Åsnes skatteoppkreverkontor
Våler kommunekassererkontor
Elverum skatteoppkreverkontor
Trysil skatteoppkreverkontor
Åmot skatteoppkreverkontor
Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor
Rendalen skatteoppkreverkontor
Engerdal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Tynset skatteoppkreverkontor
Alvdal skatteoppkreverkontor
Folldal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Gjøvik skatteoppkreverkontor
Dovre skatteoppkreverkontor
Lesja kommunekassererkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Ringebu skatteoppkreverkontor
Ringebu skatteoppkreverkontor
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Østre Toten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Nordre Land skatteoppkreverkontor

5,3 %

5,3 %
5,3 %
5,1 %
4,9 %
4,9 %
5,1 %
5,5 %
2,5 %
2,0 %
5,4 %
2,5 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
1,8 %
5,1 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
2,8 %
4,7 %
5,1 %
5,9 %
6,3 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
4,8 %
4,3 %
4,3 %
4,7 %
4,7 %
5,3 %
5,5 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %
5,5 %
5,1 %

0540
0541
0542
0543
0544
0545
0602
0604
0605
0612
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0631
0632
0633
0701
0704
0710
0711
0712
0713
0715
0716
0729
0805
0806
0807
0811
0814
0815
0817
0819
0821
0822
0826
0827
0828

Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes (Busk.)
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal
Horten
Tønsberg
Sandefjord
Svelvik
Larvik
Sande (Vestf.)
Holmestrand
Re
Færder
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Bø (Telem.)
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsbergregionen

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Eiker
Eiker

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Eiker
Eiker

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Kongsbergregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Ringerike skatteoppkreverkontor
Ringerike skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Sigdal kommunekassererkontor
Krødsherad skatteoppkreverkontor
Modum kommunekassererkontor
Eiker skatteoppkreverkontor
Eiker skatteoppkreverkontor
Lier kemnerkontor
Kemneren i Drammensregionen
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Horten kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Sandefjord
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Larvik kommune
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Re
Kemneren i Færder
Kemneren i Grenland
Kemneren i Grenland
Notodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grenland
Bamble skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Nome skatteoppkreverkontor
Bø skatteoppkrevjarkontor
Sauherad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Seljord skatteoppkrevjarkontor

2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
4,8 %
4,4 %
4,8 %
3,6 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
8,6 %
5,0 %
5,6 %
7,1 %
5,0 %
4,8 %
4,8 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
5,1 %
5,0 %
5,1 %
4,8 %
3,1 %
4,8 %
5,0 %
5,0 %
7,2 %
5,2 %
5,2 %
5,3 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %

0829
0830
0831
0833
0834
0901
0904
0906
0911
0912
0914
0919
0926
0928
0929
0935
0937
0938
0940
0941
1001
1002
1003
1004
1014
1017
1018
1021
1026
1027
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102
1103
1106
1111
1112
1114
1119
1120
1121
1122
1124
1127

Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg

Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Stavanger

Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Kviteseid skatteoppkrevjarkontor

5,2 %

Fyresdal skatteoppkrevjarkontor
Tokke kommunekasserarkontor
Vinje skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Kemneren i Kristiansandsregionen
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Iveland skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Kemneren i Kristiansandsregionen
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Vennesla skatteoppkreverkontor
Kemneren i Kristiansandsregionen
Søgne skatteoppkreverkontor
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Åseral skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Lindesnes skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim

5,2 %
4,4 %
5,3 %
4,4 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,1 %
5,1 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
6,3 %
6,3 %
5,3 %
5,0 %
5,2 %
5,1 %
5,3 %
5,5 %

Sandnes kemnerkontor
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Sokndal kommunekassererkontor
Lund skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Sola skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger

5,0 %
5,5 %
5,1 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,5 %

1129
1130
1133
1134
1135
1141
1142
1144
1145
1146
1149
1151
1160
1201
1211
1216
1219
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1231
1232
1233
1234
1235
1238
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260
1263
1264
1265
1266
1401
1411

Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Utsira
Vindafjord
Bergen
Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os (Hord.)
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Lindås
Austrheim
Fedje
Masfjorden
Flora
Gulen

Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Hordaland Kommunale Regnskapskontroll

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Stavanger
Strand skatteoppkreverkontor
Strand skatteoppkreverkontor
Suldal skatteoppkrevjarkontor
Sauda skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Karmøy kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Bergen
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Sveio skatteoppkrevjarkontor
Bømlo skatteoppkrevjarkontor
Stord skatteoppkrevjarkontor
Fitjar skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Tysnes
Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor
Jondal kommunekasserarkontor
Odda skatteoppkreverkontor
Ullensvang skatteoppkrevjarkontor
Eidfjord skatteoppkrevjarkontor
Ulvik heradskasserarkontor
Granvin skatteoppkrevjarkontor
Voss skatteoppkrevjarkontor
Kvam skatteoppkrevjarkontor
Fusa kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Samnanger
Kemneren i Os
Austevoll skatteoppkrevjarkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Askøy kemnerkontor
Vaksdal skatteoppkrevjarkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Masfjorden skatteoppkrevjarkontor
Flora kemnerkontor
Gulen skatteoppkrevjarkontor

5,5 %
5,1 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
4,3 %
2,7 %
5,1 %
5,2 %
5,1 %
5,2 %
5,1 %
4,9 %
5,2 %
5,0 %
4,9 %
5,7 %
5,7 %
4,2 %
3,4 %
4,1 %
5,3 %
5,2 %
3,2 %
1,5 %
5,7 %
5,7 %
5,0 %
5,9 %
7,9 %
7,9 %
7,9 %
5,7 %
7,9 %
7,9 %
5,5 %
5,5 %
5,6 %
5,0 %
4,8 %

1412
1413
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1426
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1438
1439
1441
1443
1444
1445
1449
1502
1504
1505
1511
1514
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1539
1543
1545
1546

Solund
Hyllestad
Høyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jølster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vågsøy
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Molde
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal
Nordre Sunnmøre
Nordmøre kemnerkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Romsdal
Romsdal
Nordre Sunnmøre

Solund skatteoppkrevjarkontor
Hyllestad skatteoppkrevjarkontor
Høyanger skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Balestrand kommunekasserarkontor
Leikanger kommunekasserarkontor
Sogndal skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Årdal skatteoppkrevjarkontor
Luster skatteoppkrevjarkontor
Askvoll skatteoppkrevjarkontor
Fjaler skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Bremanger skatteoppkrevjarkontor
Vågsøy skatteoppkreverkontor
Selje skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Hornindal kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Stryn skatteoppkrevjarkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Vanylven skatteoppkrevjarkontor
Sande skatteoppkrevjarkontor
Herøy skatteoppkrevjarkontor
Ulstein skatteoppkrevjarkontor
Hareid skatteoppkrevjarkontor
Volda skatteoppkrevjarkontor
Ørsta skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Stranda skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Sula skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Rauma skatteoppkreverkontor
Romsdal kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor

5,6 %
4,5 %
1,3 %
5,0 %
1,4 %
0,0 %
3,8 %
5,0 %
5,0 %
1,3 %
3,1 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
2,2 %
5,1 %
2,7 %
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
2,5 %
4,1 %
5,0 %
4,5 %
4,4 %
4,5 %
4,5 %
4,9 %
6,9 %
3,3 %
4,1 %
4,1 %
3,2 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
2,5 %
5,0 %
2,5 %
2,5 %
4,1 %

1547
1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1571
1573
1576
1804
1805
1811
1812
1813
1815
1816
1818
1820
1822
1824
1825
1826
1827
1828
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1845
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1856
1857
1859
1860
1865
1866

Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa
Smøla
Aure
Bodø
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy (Nordl.)
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rødøy
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske – Fuossko
Sørfold
Steigen
Hamarøy – Hábmer
Divtasvuodna – Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Hadsel

Romsdal
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal kemnerkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Surnadal skatteoppkrevjarkontor
Nordmøre kemnerkontor
Smøla kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Kemneren i Narvik
Bindal skatteoppkreverkontor
Sømna kommunekassererkontor
Brønnøy kemnerkontor
Vega skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Grane skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Hemnes skatteoppkreverkontor
Rana skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Kemneren i Helgelandregionen
Bodø kemnerkontor
Meløy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Saltdal skatteoppkreverkontor
Fauske skateoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Flakstad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Hadsel skatteoppkreverkontor

2,5 %
4,0 %
4,7 %
5,1 %
4,8 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
5,3 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
3,5 %
0,0 %
5,0 %
5,4 %
3,7 %
3,2 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
3,2 %
4,3 %
3,2 %
5,1 %
3,2 %
4,7 %
5,0 %
3,2 %
3,2 %
4,7 %
3,4 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
3,4 %
0,0 %
0,0 %
1,4 %
2,2 %
3,2 %
4,6 %
5,2 %
2,4 %
2,8 %

1867
1868
1870
1871
1874
1902
1903
1911
1913
1917
1919
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1933
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
2002
2003
2004
2011
2012
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2030
5001

Bø (Nordl.)
Øksnes
Sortland
Andøy
Moskenes
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Loabák – Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu –Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki
Kárášjohka – Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unjárga – Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Trondheim

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt-Troms

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Trondheimsregionen og Fosen

Bodø kemnerkontor
Øksnes skatteoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Andøy skatteoppkreverkontor
Moskenes skatteoppkreverkontor
Tromsø kemnerkontor
Harstad kemnerkontor
Kvæfjord skatteoppkreverkontor
Skånland skatteoppkreverkontor
Ibestad kommunekassererkontor
Astafjord kemnerkontor
Astafjord kemnerkontor
Bardu skatteoppkreverkontor
Astafjord kemnerkontor
Målselv skatteoppkreverkontor
Sørreisa skatteoppkreverkontor
Dyrøy skatteoppkreverkontor
Tranøy skatteoppkreverkontor
Torsken skatteoppkreverkontor
Berg skatteoppkreverkontor
Lenvik kemnerkontor
Balsfjord skatteoppkreverkontor
Karlsøy skatteoppkreverkontor
Lyngen kommunekassererkontor
Storfjord skatteoppkreverkontor
Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor
Skjervøy skatteoppkreverkontor
Nordreisa skatteoppkreverkontor
Kvænangen skatteoppkreverkontor
Vardø skatteoppkreverkontor
Vadsø kommunekassererkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor
Alta skatteoppkreverkontor
Loppa skatteoppkreverkontor
Hasvik skatteoppkreverkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Måsøy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor
Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr.
Lebesby skatteoppkreverkontor
Gamvik skatteoppkreverkontor
Berlevåg kommunekassererkontor
Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor
Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor
Båtsfjord skatteoppkreverkontor
Sør-Varanger skatteoppkreverkontor
Kemneren i Trondheimsregionen

4,7 %
2,2 %
3,4 %
5,0 %
5,7 %
5,0 %
4,9 %
4,1 %
2,5 %
0,0 %
4,5 %
4,5 %
1,2 %
4,5 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
5,2 %
0,0 %
1,3 %
3,2 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
3,8 %
0,0 %
0,0 %
5,3 %
5,0 %
2,9 %
2,7 %
5,8 %
5,3 %
0,0 %
2,1 %
2,9 %
4,9 %
4,8 %
4,3 %
6,8 %
0,5 %
ikke rapp. iht. frist
2,7 %
5,3 %
5,6 %

5004
5005
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5061

Steinkjer
Namsos
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Agdenes
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Meråker
Stjørdal
Frosta
Levanger
Verdal
Verran
Namdalseid
Snåase - Snåsa
Lierne
Raarvihke - Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Nærøy
Leka
Inderøy
Indre Fosen
Rindal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Nordmøre kemnerkontor
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Fjellregionen
Fjellregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Midtre Namdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Hemne kemnerkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Rennebu skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Kemneren i Trondheimsregionen
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Meråker skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Kemneren i Innherred kommunesamarbeid
Kemneren i Innherred kommunesamarbeid
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Namsskogan kommunekassererkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

3,8 %
5,6 %
5,3 %
3,4 %
4,8 %
4,2 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,3 %
5,4 %
0,3 %
2,5 %
4,6 %
4,6 %
4,6 %
5,6 %
4,7 %
4,7 %
4,7 %
4,9 %
4,7 %
4,7 %
5,1 %
4,9 %
3,8 %
5,6 %
3,8 %
5,6 %
5,6 %
6,1 %
3,8 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
3,8 %
5,0 %
5,3 %

Antall
kommuner
Antall
kommuner i
AGK-ordning
Antall
kommuner med
egen AGK

422
235

187

Antall SKO-kontor
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige)

422
4,7 %

1.mai Komiteen
LO i Nord Rogaland
Att: Remy Penev

Haugesund 18.02.2020

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik
Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med 1. Mai.
På vegne på 1. mai komiteen til LO i Nord Rogaland sendes det en søknad om et økonomisk
bidrag fra kommunen på kr. 10.000,- til årets 1.mai arrangement på Haugalandet.
1.mai har lange tradisjoner på Haugalandet og gjennomføres gjennom dugnad fra komiteen.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Stadig ﬂere vil være med på å markere denne dagen, og
det er viktig for oss å kunne invitere til en innholdsrik og ﬂott markering med kulturell og politisk
påfyll.
Vi ønsker at 1.mai fortsatt skal være en arena på Haugalandet, og at den tradisjonsrike
markeringen videreføres. Til årets arrangement vil det være fokus på kulturelle innslag og det
legges til rette for familier med tilbud for barn. Vårt ønske i komiteen er å gjøre arrangementet
tilgjengelig for ﬂest mulig som ønsker å markere dagen.
Håper på en positiv og snarlig behandling av søknaden. Hvis det skulle være noen uklarheter
vedrørende søknaden kan du gjerne ta kontakt med undertegnede.

Remy Penev
Leder 1. Mai komiteen
for LO i Nord Rogaland

Til kommuner
og fylker
som vil styrke
frivilligheten

Utgitt av Frivillighet Norge

2020

FRIVILLIGHET NORGE er et samarbeidsforum for mer enn 300 medlemsorganisasjoner,
som tilsammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.
Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en
hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Vår visjon
er “Større rom for frivilligheten”.
I Norge har vi nesten 100.000 lag og foreninger,
og omlag 9,2 millioner medlemskap i de frivillige
organisasjonene.
Over 60 % av befolkningen bidrar med frivillig
arbeid, som vil si ulønnet arbeidsinnsats til fordel
for andre enn nære slektninger eller personer som
kan regnes til egen husholdning. Frivillighet Norge
gjennomfører Frivillighetsbarometeret årlig og deler fersk innsikt om frivillig sektor på våre nettsider.
Det frivillige arbeidet er av SSB verdsatt til over
75 milliarder kroner i året. Den frivillige innsatsen
tilsvarer nær 5 % av bruttonasjonalprodukt.
Se satellittregnskapet for frivillig sektor (SSB).

Hva betyr frivillighet for lokalsamfunnet?
Frivilligheten bidrar med merverdier som skapes
utover selve aktiviteten et lag eller forening driver
med. Eksempler på denne type merverdi er hvordan
deltakelse i frivillig organisasjon og aktivitet gir
folk tilgang til sosiale møteplasser som skaper tillit,
identitet og utvikler tilhørighet og demokrati.
For kommunene er det viktig at det finnes et
mangfold av arenaer som virker inkluderende,
trivselsbyggende, aktiviserende og tillitsskapende i
lokalsamfunnet. De merverdiene de frivillige
organisasjonene representerer er viktige byggesteiner for at kommunen kan nå sine mål på områder som inkludering, folkehelse, kvalifisering,
utenforskap og barnefattigdom.
Deltakelse i frivillig aktivitet øker sjansene for at
man vil engasjere seg flere steder, har en positiv
effekt for livskvaliteten, for eksempel trivsel, og
for deltakelse i arbeidslivet senere i livet. Det
finnes også forskning som viser at det frivillig
engasjement øker hvis det offentlige er gode
tilretteleggere.
I 2019 behandlet Stortinget en Frivillighetsmelding
som blant annet oppfordrer til lokal frivillighetspolitikk. Frivillighet Norges erfaring er at kommuner som tilrettelegger for frivillig sektor gjennom en
frivillighetspolitikk, har mer dialog med bredden av
frivilligheten lokalt enn kommuner som ikke har det.
Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholden
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Lokal frivillighetspolitikk
Få kommuner og fylker har full oversikt over hvilke
frivillige ressurser de har i lokalmiljøet. Derfor vil
Frivillighet Norge hjelpe kommuner og frivillighet
til å samhandle. Vi oppfordrer alle kommuner
til å utvikle og vedta egen frivillighetspolitikk. Vi
oppdaterer løpende et kommunekart med oversikt
over kommuner som har vedtatt en helhetlig
frivillighetspolitikk.
Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har
bidratt til å utvikle 10 frivillighetspolitiske bud med
klare anbefalinger til fylker og kommuner som
ønsker godt samarbeid med frivillig sektor.
DET ER PLASS TIL ALLE som ønsker å yte en frivillig
innsats. Frivillighet Norge anbefaler at kommunene
bør motivere mennesker som vil engasjere seg
frivillig, til å ta kontakt med frivillige organisasjoner som passer deres interesser.
FOR MANGE KOMMUNER ligger motivasjonen for
å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk i dialog
med frivilligheten, i ønske om økt samhandling
mellom sektorene. Når kommunen begynner å
rekruttere engasjerte frivillige til kommunale tiltak,
er det en risiko for at organisasjonene opplever
kommunen som en konkurrent, og ikke som en
tilrettelegger og samarbeidspartner.
FORSKNING PÅ FRIVILLIGHETEN peker på at
deltakelse i frivillige organisasjoner skaper tillit
mellom mennesker, og styrker demokratiet og
den lokale identiteten. Det har en positiv effekt
for livskvaliteten til de som deltar, og en positiv
sammenheng med deltakelse i arbeidslivet. Er du
engasjert i en frivillig organisasjon øker sjansen for
at du engasjerer deg flere steder.
FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALING bygger på at
frivilligheten og kommunene er på sitt beste når
de utfyller hverandre. Kommunene er eksperter på
kommunal tjenesteproduksjon, mens frivilligheten
er ekspert på å forvalte engasjerte medlemmer, og
utvikle egen organisasjon og samfunnet rundt seg
- gjerne i samarbeid med kommunen.
Les mer om lokal frivillighetspolitikk.
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Økonomiske rammevilkår og momskompensasjon
spørsmål som får store konsekvenser lokalt. Det er
viktig at politikere rundt om i landet er med på å
synliggjøre dette behovet.

Hvert år kan frivillige organisasjoner søke om
å få tilbakebetalt sine utgifter til moms. Over
20 000 lag og foreninger fra hele landet mottar
momskompensasjon. Dette er en ordning som
er veldig viktig for frivillighetens økonomi lokalt.
Dessverre er ikke denne fullfinansiert og organisasjonene vet ikke fra år til år hvor mye penger de får
tilbakebetalt.

Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og
utvikling i frivilligheten. Mange bruker unødvendig
mye ressurser på søknader og rapportering eller har
utfordringer med å finne rimelige lokaler. Her kan
en bevisst politikk for tilrettelegging for frivillige lag
og foreninger gjøre en stor forskjell.

Frivillighet Norge jobber for full og rettighetsfestet momskompensasjon. Dette er et nasjonalt

Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholden
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Økt deltakelse og en frivillighet for alle
Mange ikke blir spurt om å gjøre en frivillig innsats,
men kan gjerne tenke seg å bidra, hvis de vet hva
de kan gjøre og hvordan de kan komme i gang.
For å løse dette kan kommunen oppfordre
flere frivillige organisasjoner, frivilligsentraler,
menigheter og kulturfestivaler til å registrere seg
gratis på den nasjonale nettsiden Frivillig.no. Her
kan disse legge ut oppdrag som nye frivillige kan
melde seg til.
Vi oppfordrer kommunen til å lenke til Frivillig.no
på egne nettsider og benytte oversikten over registrerte lag og foreninger i egen kommune. Vi har
samlet noen tips til kommuner som vil bidra til økt
rekruttering av nye frivillige.
Det er et mål at alle barn og unge skal få delta i
en varig fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes
økonomi. Frivillige organisasjoner bidrar med et
mangfold av aktiviteter og er kjent med ulike barrierer for deltakelse. Vi anbefaler at kommuner blir
kjent med Fritidserklæringen og AlleMed.
Frivillighet Norge har i sitt inkluderingsprosjekt
samlet materiell for økt mangfold som gir nyttige
verktøy.

ER DET NOEN I KOMMUNEN som har behov for å
bli kjent med frivilligheten? Vet de unge hva det vil
si å være frivillig? Vi har utviklet materiell til lærere
og elever til fri bruk og oppfordrer ulike aktører som
driver med opplæring og å trekke inn tematikken
Frivillighet, demokrati, medborgerskap og engasjement. Kommunen kan informere aktuelle lokale
aktører som ungdomsskole, videregående skole,
voksenopplæring o.l.
Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholden
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Frivillighetens dag
Setter dere som kommune pris på frivilligheten?
Husker dere å si takk for innsatsen?

den nasjonale frivillighetsprisen og fra 5. juni er det
mulig å nominere lokale kandidater.

Den 5. desember er det FN sin internasjonale dag
for frivillig innsats og en fantastisk anledning for å
vise frivillige organisasjoner og de frivillige at dere
setter stor pris på dem. Frivillighet Norge deler ut

Dere kan markere dette på skoler, med felles
feiringer, på torg og i sosiale medier. Vi har samlet
en rekke tips til hvordan dere som kommune kan
være med å markere Frivillighetens dag.

Årets frivillighetskommune 2019. Foto: CF Salicath, Frivillighet Norge
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Frivillighetens år 2022 – Vi skaper det sammen!
Regjeringen har vedtatt at 2022 skal være
frivillighetens år. Året skal brukes til å vise frem all
den frivillige aktiviteten som finner sted i norske
lokalsamfunn og verdien den skaper. Det skal
brukes til å feire, fremme og utvikle frivillig
sektor, og til å få enda flere med.

Vi håper at fylker og kommuner vil prioritere frivillig
sektor i tiden frem mot året og i 2022. Det viktigste
dere kan gjøre er å utvikle og vedta en frivillighetspolitikk, prioritere frivilligheten i både politiske og
økonomiske planer, og ta de frivillige organisasjonene med i prosessene når planene utvikles.

Det er Frivillighet Norge som har som oppgave å
koordinere innsatsen rundt året.

Følg med på frivillighetnorge.no for mer
informasjon og tips.

Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholden
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Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020
Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.
På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår
støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å
verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.
Tradisjonen tro vil regjeringens hovedarrangement 8. mai finne sted på Akershus festning. I
tillegg vil regjeringen være representert på en rekke arrangementer over hele landet. De
fleste kommuner har tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg oppfordrer dere til å
markere dagen også i 2020, og til å legge til rette for et godt samarbeid med Forsvaret,
veteranorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Vi finner veteraner i de fleste
kommuner i Norge, og jeg er glad for at det har blitt tradisjon for å invitere veteraner fra både
andre verdenskrig og senere internasjonale operasjoner til de lokale arrangementene.
2020 er et merkeår. Det er 80 år siden andre verdenskrig rammet Norge, og det er 75 år
siden frigjøringen. 8. mai 1945 er en helt spesiell dag i norsk historie. Siden da har norske
kvinner, menn og barn hatt gleden av å leve under fredelige kår i et fritt og selvstendig
demokrati. Gleden kom tydelig til uttrykk blant befolkningen da freden brøt løs. Regjeringen
ønsker å legge hovedvekt på frigjøringen ved årets markering. 2020 vil være det siste store
jubileumsåret med gjenlevende veteraner og tidsvitner. Det er derfor viktig at vi minnes alle
dem som kjempet for frihet, og alle dem som særlig fikk føle konsekvensene av krig og
okkupasjon.
Selv om okkupasjonen ligger nært i nasjonens historie, er det færre og færre gjenlevende
nordmenn som opplevde og husker okkupasjonsårene. Mange av disse bor i dag i
kommunale institusjoner, som syke- og eldrehjem. De aller fleste kommuner i Norge fikk
også kjenne på okkupantenes tilstedeværelse og undertrykkelse. Jeg oppfordrer derfor til at
det også lokalt blir viet spesiell oppmerksomhet til veteraner, tidsvitner og berørte grupper,
enten disse gjorde en særlig innsats, eller de var utsatt for urett under og etter den andre
verdenskrig. Dette kan være grupper som krigsfanger, jøder, norske rom, tyskerjenter,
partisaner, norske motstandsgrupper, inkludert kommunistiske sabotasjegrupper og andre.
Kommunene oppfordres til å bidra til at alle de berørte får en verdig minnedag.
Regjeringen mener også at frigjørings- og veterandagen skal være en betydningsfull
markering av innsats og offer fra dem som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for
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Norge. Det gir samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen for verdiene
vi som nasjon forsvarer. Dagens veteraner kjemper for verdiene som vårt demokratiske
samfunn er tuftet på, og som norske kvinner og menn sloss for under andre verdenskrig. Det
er samfunnets plikt og ansvar å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener.
Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnemedalje for innsats under andre
verdenskrig. Jeg vil igjen oppfordre til at kommunene gjør en innsats for å finne verdige
mottakere av medaljen i 2020. Kriterier og retningslinjer for minnemedaljen er vedlagt.
Videre vil jeg oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å markere dagen også i skolene.
De fleste av våre ungdommer kjenner bare til et liv i et fritt og selvstendig land. Samtidig
lever vi i et globalt samfunn, der noen har kommet til Norge fra konfliktområder, og andre
drar ut i tjeneste for Norge. Skoleungdom skal etter hvert inn i Forsvaret som vernepliktige.
Mange av dem vil også bli framtidige veteraner. Rammene for jubileet åpner for å trekke
historiske linjer til dagens samfunn, og skape rom for refleksjon.
Forsvarsdepartementet ønsker at 8. mai dette jubileumsåret blir en verdig og minnerik dag
for hele befolkningen. Her spiller kommunene en svært viktig rolle. Jeg ønsker dere lykke til i
forberedelsene og gjennomføringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020.
Med hilsen

Frank Bakke-Jensen
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Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til forskriftsendring som gir adgang til bruk av kunstig lys
ved jakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin.
Høringen er publisert her:
https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/927
Høringsfrist er 22. mars 2020.
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Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler legemidler omfattet av beredskapsplikt
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
om grossistvirksomhet med legemidler (grossistforskriften).
Forslaget går ut på at legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR tas ut av vedlegget til
forskriften, slik at disse ikke lenger omfattes av legemiddelgrossistenes beredskapsplikt, jf.
grossistforskriften § 5. Legemidlene i disse ATC-gruppene brukes primært til behandling av
HIV.
Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg,
mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar
uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige
etter offentleglova og vil bli publisert.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 27. mars 2020.
Med hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør
Stian Møkkelgjerd
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Kreftregisteret
Landets fylkesmenn
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Actis
ACOS AS
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Apokjeden AS
Apokjeden Distribusjon AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barnekreftforeningen
BarnsBeste
Bedriftsforbundet
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Dedicare
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
DIPS ASA
DNT – edru livsstil

Erfaringssentrum
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Gatejuristen
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HIV-Norge
Hjernerådet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge
IRIS
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
KS
Laboratorium for Patologi AS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legestudentenes rusopplysning
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA – Motorførernes Avholdsforbund
MA-Ungdom
Marborg
Matmerk
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret

Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonalforeningen for folkehelsenNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norlandia
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbokNorsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo amatørbryggerlaug
Omsorgsjuss
Parat Helse

Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Praksiseierforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Prima Omsorg
Program for helseøkonomi i Bergen
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Skeiv ungdom
Spekter
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet
Tekna
Teknologirådet
Trust Arktikugol
Turner Syndrom foreningen i Norge
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN
Uni Research AS
Unicare
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Helse- og omsorgsdepartement

Høring:
Forslag om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med
legemidler.
(Legemidler omfattet av beredskapsplikt)

Høringsfrist: 27. mars 2020
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Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler (grossistforskriften). Det
foreslås endringer i vedlegg til forskriften med liste over hvilke legemidler som er omfattet av
grossistenes beredskapsplikt. Forslaget innebærer i at legemidler i ATC-gruppene J05AF og
J05AR tas ut av vedlegget, slik at disse ikke lenger er omfattet av grossistenes
beredskapsplikt etter grossistforskriften § 5. Forslaget medfører ikke endringer i
ansvarsforhold for beredskap mellom primærhelsetjeneste og helseforetakene utover at de
to aktuelle ATC-gruppene ikke lenger vil være omfattet av grossistenes beredskapsplikt etter
grossistforskriften § 5.

Bakgrunn
Høsten 2014 fikk Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) i oppdrag
fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til ordning for beredskapssikring av
legemidler for primærhelsetjenesten, dette omfatter først og fremst legemidler finansiert av
folketrygden eller pasienten selv. Helsedirektoratet og Legemiddelverket foreslo å forankre
plikten til å beredskapssikre legemidler som brukes i primærhelsetjenesten hos
legemiddelgrossistene. På denne bakgrunn ble grossistenes lagringsplikt innført i
grossistforskriften § 5, med virkning fra 1. januar 2016.
Av legemiddelforskriften § 12-2 andre ledd følger det at det ved prisfastsettingen av
apotekets maksimale innkjøpspris (AIP) skal tas hensyn til om det aktuelle legemiddelet er
omfattet av lagringsplikt. Ettersom lagringsplikten medfører økte kostnader for grossistene i
form av kapitalkostnader og kostnader til lagerhold, har disse blitt kompensert ved at man
har økt maksimal AIP med en prosent.
Legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR er omfattet av beredskapsplikten for grossister
som distribuerer legemidler til apotek, jf. grossistforskriften § 5, jf. vedlegg til forskriften. Da
legemidlene ble satt på listen var finansieringsansvaret for disse lagt til folketrygden gjennom
blåreseptordningen. Legemidlene i disse ATC-gruppene brukes primært til behandling av
HIV.
Med virkning fra 1. januar 2018 ble finansieringsansvaret for legemidler i ATC-gruppene
J05AF og J05AR overført fra folketrygden til helseforetakene. En konsekvens av denne
overføringen er at grossistene ikke lenger blir kompensert for merkostnadene knyttet til
lagringsplikt for disse H-reseptlegemidlene.

Gjeldende rett
Legemiddelgrossister som distribuerer legemidler til apotek, er i grossistforskriften § 5 pålagt
å beredskapssikre et ekstra lager av legemidler. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016,
og er hjemlet i legemiddelloven § 14 tredje ledd. Lageret skal omfatte minst to måneders
ordinær omsetning av legemidlene, og kommer i tillegg til den ordinære lagerbeholdningen.
Hvilke legemidler som er lagringspliktige fremgår av et vedlegg til grossistforskriften. Blant
legemidlene som er å finne på listen er legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR.
Det følger av legemiddelforskriften § 12-2 andre ledd at det ved fastsettelsen av maksimal
AIP tas hensyn til om legemidlet er omfattet av beredskapsplikt jf. grossistforskriften § 5.
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Departementets vurderinger og forslag
Grossistenes beredskapsplikt ble innført for å beredskapssikre utvalgte legemidler som
brukes i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har ansvaret for beredskapssikring av
legemidler som primært brukes på sykehus, og for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler
til bruk utenfor sykehus. Den sistnevnte gruppen legemidler kalles H-reseptlegemidler.
Da finansieringsansvaret for legemidler i ATC-gruppe J05AF og J05AR med virkning fra 1.
januar 2018 ble overført fra trygden til helseforetakene, innebar dette også at ansvaret for
beredskapssikring av disse legemidlene flyttet over på helseforetakene. Legemidlene ble
imidlertid ikke tatt ut av listen over beredskapspliktige legemidler etter grossistforskriften,
som jo er ment å omfatte legemidler som hører inn under primærhelsetjenesten. Dette
innebærer at grossistene fortsatt har pliktet å beredskapssikre disse legemidlene, også etter
at ansvaret for beredskapssikringen ble overført til helseforetakene. Selv om det ikke skjedde
noen endring i grossistenes beredskapsplikt for legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR
fra 1. januar 2018, fikk overføringen av finansieringsansvaret konsekvenser for den
kompensasjonen grossistene var ment å få som følge av at legemidlene er omfattet av
beredskapsplikten. Kompensasjonen bortfalt ikke umiddelbart, men bortfalt noe tid etter 1.
januar 2018.
Kompensasjonen bestod i at den maksimale prisen grossistene kunne selge legemidlene til
apotekene for ble økt med en prosent (AIP). Ettersom grossistavansen på Hreseptlegemidler er fastsatt gjennom avtale mellom Sykehusinnkjøp og
legemiddelgrossistene, og at AIP ikke er en del av denne ordningen, innebar overføringen av
finansieringsansvaret at grossistene ikke lenger ble kompensert for kostnadene knyttet til
beredskapslagringen av disse legemidlene. Dette til tross for at legemidlene fortsatt var
omfattet av lagringsplikten, og at lagringen medfører kostnader for grossistene.
Ettersom ansvaret for beredskapssikring av legemidlene i ATC-gruppene J05AF og J05AR
fra 1. januar 2018 ble overført til helseforetakene, er det ikke lenger et behov for at de
aktuelle legemidlene omfattes av grossistenes lagringsplikt. Beredskapsbehovet ivaretas for
fremtiden av helseforetakene. Departementet foreslår på denne bakgrunn at legemidlene i
ATC-gruppe J05AF og J05AR tas ut av vedlegget til grossistforskriften, slik at disse ikke
lenger omfattes av grossistenes beredskapsplikt etter grossistforskriften § 5.
Finansieringsansvaret for transplantasjonsmedisiner (unntatt azatioprin) , som er omfattet av
beredskapsplikten etter grossistforskriften § 5, vil fra 1. september 2020 bli overført fra
folketrygden til spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter legemidler i ATC-gruppene L04AA06,
L04AA10, L04AA18, L04AD01 og L04AD02. Departementet vil på et senere tidspunkt sende
på høring forslag om at de aktuelle legemidlene også tas ut av vedlegget til
grossistforskriften, slik at disse fra samme dato ikke lenger omfattes av grossistenes
beredskapsplikt etter grossistforskriften § 5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for folketrygden ettersom grossistene
ikke kompenseres for kostnadene knyttet til lagringsplikten av disse, etter at
finansieringsansvaret for de aktuelle legemidlene ble overført fra folketrygden til
helseforetakene, med virkning fra 1. januar 2018.
Avhengig av hvordan helseforetakene velger å beredskapssikre de aktuelle legemidlene vil
dette medføre kostnader for helseforetakene. Helseforetakene har imidlertid i forbindelse
med overføringen av finansieringsansvaret også fått overført de budsjettmidlene som knyttet
Side 3 av 5

seg til de aktuelle legemidlene, herunder kostnader til kompensasjon til grossist.
Helseforetakene har således allerede fått økte budsjettmidler for å ivareta
beredskapsbehovet for de aktuelle legemidlene.
For grossistene innebærer endringen at beredskapsplikten etter grossistforskriften § 5 ikke
omfatter legemidler i ATC-gruppene J05AF og J05AR. De vil følgelig heller ikke ha kostnader
knyttet til beredskapslagring av disse.

Utkast til endringsforskrift
Utkast til forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om
grossistvirksomhet med legemidler
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx.20xx med hjemmel i lov om legemidler
m.v av 4. desember 1992 nr. 132 § 14.
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I
Vedlegg: Liste over legemidler omfattet av beredskapsplikt jf. § 5:
ATC-gruppe
Legemiddel
Aktuelle formuleringer

A10A
B01AA03
C01CA24
H04AA01
J04A
L04AA06
L04AA10
L04AA18
L04AD01
L04AD02
L04AX01
N05BA01
N05CD08

Insulin og analoger
Warfarin
Adrenalin
Glukagon
Legemidler mot tuberkulose
Mykofenolat
Sirolimus
Everolimus
Ciklosporin
Takrolimus
Azatioprin
Diazepam
Midazolam
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Alle
Perorale
Autoinjektorer
Alle
Perorale
Perorale
Perorale
Perorale
Perorale
Perorale
Perorale
Parenterale og rektale
Bukkale

Fra: Trykk‐Tjenester <Trykk‐Tjenester@helsedir.no>
Sendt: fredag 14. februar 2020 13.15
Kopi: Ragnhild Elin Nordengen <Ragnhild.Elin.Nordengen@helsedir.no>
Emne: Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2

Hei
Helsedirektoratet inviterer til en åpen høring om Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til
barn og unge ‐ del 2. Alle kan gi høringsinnspill. Se vedlagt høringsbrev.
Høringsfristen er 15. mai 2020
Vennlig hilsen
Ragnhild Elin Nordengen
seniorrådgiver
avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester
divisjon kvalitet og forløp
tlf. 810 20 050, mobil 468 56 921

Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt
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Åpen høring - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og
unge, del 2 – høringsfrist 15. mai
Helsedirektoratet inviterer til en åpen høring om Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til
barn og unge - del 2. Alle kan gi høringsinnspill. Du finner informasjon på høringssiden på
Helsedirektoratets nettsider
Høringsfristen er 15. mai 2020

Høringsutkast
Her finner du høringsutkastet. Det kan skrives ut og lagres som PDF.
Vi gjør oppmerksom på følgende
- noen lenker i høringsutkastet er ikke aktive før retningslinjen publiseres
- referansene står nå under sammendraget, og vil bli satt inn på rett måte ved publisering.

Høringsinnspill
Høringsinnspillene gis i et Questback-skjema som du finner på høringssiden.
Helsedirektoratet sender med dette brevet en direkte invitasjon til flere interessenter, se liste på siste
side. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på tre anbefalinger fra følgende høringsinstanser:
1. REGIONALE HELSEFORETAK (RHF) anmodes om å gi uttalelse til 4. anbefaling i kapittel 3 om kjøp
av narkosetjenester i forbindelse med tannbehandling.
Det er få private tilbydere av narkosetjenester. De fleste steder er det lokale helseforetaket eneste
ressurs for å tilby narkosetjenester. Derfor er det naturlig at avtale blir inngått mellom
fylkeskommunen og lokale helseforetak. Vi ber de regionale helseforetakene om uttalelse til
hvordan det kan legges til rette for slike avtaler. Se utdrag av anbefalingen i kapittel 3:
"Fylkeskommunen
 skal sørge for at tilbudet om tannbehandling i generell anestesi (narkose) er faglig forsvarlig
og tilgjengelig for barn og unge som har behov for et slikt tilbud
Helsedirektoratet
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester
Ragnhild Elin Nordengen, tlf.: +4746856921
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



bør ha avtale med helseforetak eller privat virksomhet om kjøp av narkosetjenester.

Ventetiden for tannbehandling i generell anestesi bør
 maksimalt være 1 døgn ved akutt behandlingsbehov
 på sikt være maksimalt 3 måneder ved ordinær behandling."
2. KOMMUNER OG HELSEFORETAK anmodes om å gi uttalelse til 1. anbefaling i kapittel 6, der
fylkeskommunen anbefales å inngå samarbeidsavtaler med kommuner og helseforetak.
I tillegg til overordnete samarbeidsavtaler anbefaler retningslinjen å inngå operative avtaler med
underliggende/lokale enheter eller avdelinger. Kommuner og helseforetak gjøres oppmerksom på
dette slik at aktuelle enheter kan få uttale seg. Her er utdrag fra anbefalingen:
Aktuelle enheter i kommuner
o Barnevernet og barnevernsinstitusjoner
o kommuneoverlege, fastlege
o koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
o helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
o helse- og omsorgstjenesten, bo- og omsorgsinstitusjoner
o psykisk helse- og rustjeneste, psykolog
o barnehager
Aktuelle enheter i helseforetak
o anestesienhet, oralt helseteam
o barne- og ungdomsavdeling
o habilitering- og rehabiliteringsenhetsenhet
o barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og voksenpsykiatrisk poliklinikk
3. FYLKESKOMMUNENE anmodes om å gi uttalelse til 3. anbefaling i kapittel 1, om tilrettelagte
tjenester av kompetent personell for barn med helseutfordringer, habilitering- eller
rehabiliteringsbehov.
På rådslag med fylkestannlegene i august 2019 var det delte meninger om anbefalingen. Den ble
endret etter rådslaget i tråd med det vi oppfattet som flertallets mening. I tillegg er det utarbeidet
et måltall for dekningen av spesialister i pedodonti, se begrunnelsen. Det kom en innvending til
dette i den interne høringen, som ikke er tatt til følge. Derfor er det spesielt ønskelig med innspill på
denne anbefalingen. Her er utdrag fra anbefalingen:
Den offentlige tannhelsetjenesten i hvert fylke bør ha
 spesialister i pedodonti og dekningsgraden bør økes til 1 spesialist per 3 0000–35 000 barn 0–18
år
 tannlegespesialister som kan delta i interdisiplinært samarbeid om utredning og behandling av
barn med helseutfordringer, habilitering- eller rehabiliteringsbehov.

Bakgrunn
Helsedirektoratet vedtok å utvikle retningslinjen i 2013 etter anmodning fra deler av tjenesten.
Retningslinjen svarer også ut et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 om å utarbeide og
igangsette et flerårig program for reduksjon av sosial ulikhet i tannhelsen hos barn og unge.
Første del av retningslinjen ble publisert i oktober 2018. Den omhandlet helsefremmende og
forebyggende tannhelsetjenester, samt opplysningsplikten til barnevern og annen offentlig myndighet.
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Innhold i høringsutkastet av retningslinjens del 2





Tilrettelagte tilbud for barn og unge med ulike utfordringer
Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning
Bruk av legemidler, lystgass eller generell anestesi ved tannbehandling
Operativ behandling av karies, samt forebygging og behandling av ulike orale sykdommer eller
tilstander

Målgrupper for retningslinjen
Primære målgrupper er
o ansvarlige for den offentlige tannhelsetjenesten
o offentlig og privat tannhelsepersonell i allmenntjenesten som yter tjenester til barn og unge.
Sekundære målgrupper er
o helsestasjon- og skolehelsetjenesten
o andre helsetjenester i kommuner og helseforetak, fastleger, psykologer, øvrig helsepersonell
o barnevernet og barnevernsinstitusjoner
o barnehager, skoler og andre som er i kontakt med barn og unge.

Metode og elektronisk publisering
Målet med en nasjonal faglig retningslinje er å bidra til kunnskapsbasert praksis. Det innebærer at
forskning, klinisk erfaring og brukererfaring vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede
konsekvenser av foreslåtte anbefalinger, inkludert prioriteringskriterier og ressursbruk. Retningslinjens
anbefalinger er utformet på bakgrunn av disse hensynene og har målsetning om å
o
o
o
o
o

sikre god kvalitet på tjenestene
sikre riktige prioriteringer
løse samhandlingsutfordringer
sikre helhetlige pasientforløp
hindre uønsket variasjon i tjenestene

Retningslinjen er publisert i elektronisk format. Anbefalingene i korttekst og utdypende tekst
presenteres først, deretter "Praktisk – slik kan anbefalingen følges" og "Begrunnelse". Den siste har
underfaner som viser forsknings- og/eller lovgrunnlag, og referanser.

Vennlig hilsen
Helga Katharina Haug e.f.
avdelingsdirektør
Ragnhild Elin Nordengen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Mottaker

Kontaktperson

Etter liste
Allmennlegeforeningen
Asylmottak
Barn av rusmisbrukere
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnelegeforeningen
Barneombudet
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
Det odontologiske fakultet, UiO
Det psykologiske fakultet, UiB
Fagforbundet
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Fylkestannhelsesjefene
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helseforetak
Høgskolen i Innlandet, tannpleierutdanningen
Høgskoler
Institutt for klinisk medisin, UiT
Institutt for klinisk odontologi, UiT
Institutt for psykologi NTNU
Institutt for psykologi, UiT
Kommuner
KS Kommunesektorens organisasjon
Landsforeningen for barnevernsbarn
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Adresse

Post

Landsforeningen for helsesøstre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Lasse Skoglund
Mental helse ungdom
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norsk psykologforening
Norsk tannpleierforening
Psykologisk institutt, UiO
RBUP Øst og Sør – Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Regionale odontologiske kompetansesentre
RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
RVTS midt
RVTS nord
RVTS sør
RVTS vest
RVTS øst
Statens Barnehus Bergen
Statens Barnehus Bodø
Statens Barnehus Hamar
Statens Barnehus Kristiansand
Statens Barnehus Moss
Statens Barnehus Oslo
Statens Barnehus Sandefjord
Statens Barnehus Stavanger
Statens Barnehus Tromsø
Statens Barnehus Trondheim
Statens Barnehus Ålesund
Statens Helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Steinar Madsen
Sykepleierforbundet
TAKO-senteret, Lovisenberg sykehus
Tannhelsesekretærenes forbund
Terje Dybvik
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Trond Diseth
Unge funksjonshemmede
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Voksne for barn
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Regionalplanavdelingen

Deres referanse:

Til rådmann/ klimatilpasningsansvarlig
i kommunen

«REF»
Dato: 10.02.2020
Saksnr: 2019/21098
Dok.nr.: 23
Saksbehandler:
Elin Valand

Status for planarbeidet og ny kunnskap - Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland
Bakgrunn
Arbeidet med Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland ble startet opp våren 2018, og skal etter
fremdriftsplanen bli vedtatt høsten 2020. Planprogrammet ble vedtatt 11. juni 2019. Basert på
utredningsbehovet beskrevet i planprogrammet, ble det satt i gang to konsulentoppdrag. Disse har
gitt oss fire ulike rapporter med ny kunnskap på klimatilpasning i Rogaland, som vi nå ønsker å
videreformidle til alle kommunene i Rogaland.
Om ny kunnskap
Det er i løpet av 2019 blitt utarbeidet flere notater og utredninger som sammen gir et godt
kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av Regionalplan for klimatilpasning.
Følgende rapporter er blitt utarbeidet:
1. Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland.
CICERO-rapport 2019:19.
2. Utredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland; utfordringer,
moglegheiter og prioriteringer. Vestlandsforskningsrapport nr. 13/2019.
3. Analyse av klimautvikling i kyst- og innlandsregionen i Rogaland – temperatur, nedbør og
vind. Anbefalinger for veien videre. Rapport -1 2020. NORCE Klima
4. Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva. Rapport 1-2020.
NORCE Miljø, NIBIO og NIVA.
I tillegg har Rogaland fylkeskommune utarbeidet følgende notater:
- Notat 1:2019 Analyser og utredninger
- Notat 2: 2019 Oppsummering av spørreundersøkelse om klimatilpasningsarbeid i
kommunene i Rogaland
- Notat 3: 2019 Samarbeide og nettverk på klimatilpasning i Rogaland. Status og vurderinger
- Notat 4: 2019 Barrierer for god klimatilpasning i kommunen – Oppsummering av erfaringer
og anbefalinger
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Alle rapportene og notatene kan lastes ned fra Rogaland fylkeskommunes nettside under
pågående planarbeid: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-ogstrategiarbeid/regionalplan-for-klimatilpasning/kunnskapsgrunnlaget-til-regionalplan-forklimatilpasning.87805.aspx
Vi håper at dette kunnskapsgrunnlaget kan gi grunnlag for den enkelte kommunens arbeide med
klimatilpasning, også i forkant av vedtak av Regionalplan for klimatilpasning.

Status for planprosess
Vi jobber nå med å ferdigstille et utkast til plan. Forslag til plandokumenter som inneholder mål,
satsingsområder, retningslinjer og tiltak, skal diskuteres på et dialogmøte for
prosjektorganisasjonen den 20. februar. Kommunerepresentanter som deltar i styringsgruppa og
prosjektgruppa er blant de inviterte. Utkast til plandokumenter vil bli lagt ut på vår hjemmeside i
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inn i planutkast før det sendes på høring.
Videre prosess som er planlagt:
- Møte i styringsgruppa 12. mars (siste innspill til utkast)
- Plandokumentene gjøres klar for høring innen utgangen av mars
- Møte i Fylkesutvalget 21. april (legges frem for vedtak om å sendes på høring)
- Høringsperiode ca. 23. april – 10. august
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Sammendrag: Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og
MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter og prioriteringer.
Miljødirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del 1 av prosjektet, som er en overordnet analyse av
konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland. Denne rapporten bygger i stor grad på en nylig sammenstilling
gjort for Miljødirektoratet på klimakonsekvenser i Norge supplert med nyere forskning. Ved en vurdering av klimatilpasning er det
vanlig å bruke føre-var prinsippet, altså at man legger de mest dramatiske klimaendringene til grunn. Derfor presenterer vi
klimaendringer i Rogaland basert på en høy utslippsbane. For andre typer klimarelatert risiko kan andre utslippsbaner være naturlig
å velge, slik som en svært lav utslippsbane for omstillingsrisiko gitt føre-var prinsippet. Klimaendringene vil utsette natur og samfunn
i Rogaland for store og komplekse endringer. For nedbørsepisoder på under en time og som skjer sjeldnere enn hvert 50. år, vil
veksten i intensiteten være 50 %. Overvann er den klimarelaterte enkeltskaden som gir størst kostnader i Rogaland.
Havnivåstigningen vil føre til at vi i Stavanger kan forvente en 200-års stormflo skjer årlig fra 2070 og en 1000-års stormflo årlig fra
2080.
Språk: Norsk
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1 Sammendrag

Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium bestående av Vestlandforsking, CICERO Senter
for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur
og samfunn i Rogaland – både med tanke på utfordringer, muligheter og prioriteringer for
klimatilpasning. Miljødirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del
1 av prosjektet, som er en overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og
samfunn i Rogaland. Klimaendringene som presenteres her vil settes i sammenheng med andre
samfunnsendringer og relevante samfunnsforhold i de andre delene av dette prosjektet 1. Denne
rapporten bygger i stor grad på en nylig sammenstilling gjort for Miljødirektoratet på
klimakonsekvenser i Norge, og er supplert med nyere forskning. Ved en vurdering av
klimatilpasning er det vanlig å bruke føre-var prinsippet, altså at man legger de mest dramatiske
klimaendringene til grunn. Derfor presenterer vi klimaendringer i Rogaland basert på en høy
utslippsbane. For andre typer klimarelatert risiko kan andre utslippsbaner være naturlig å velge, slik
som en svært lav utslippsbane for omstillingsrisiko gitt føre-var prinsippet.
Klima er gjennomsnittsvær (temperatur, nedbør, vind, m.m.) over en lengre periode med de typiske
værmønstrene for en lokasjon. I dag opplever vi menneskeskapte klimaendringer fordi menneskelig
aktivitet fører til bl.a. utslipp av klimagasser. Denne rapporten ser på hvilke klimaendringer
Rogaland kan oppleve fram til 2100 og hvordan det vil påvirke natur og samfunn.
Klimaendringene i Rogaland vil i stor grad følge trekkene som er forventet for landet som helhet,
men med noen variasjoner. Endringene blir større ved slutten av århundret enn ved midten av
århundret, men samtidig vil retningen det går i være stort sett den samme for disse to tidsperiodene.
Fram mot 2100 er det økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred og
stormflo. I tillegg er det mulig økt sannsynlighet for tørke, snøskred, isgang og kvikkleireskred.
Snøsmelteflommer vil kunne bli mindre sannsynlige.
Andre faktorer hvor vi ikke vet om klimaendringene vil påvirke disse er sterk vind, steinsprang og
fjellskred. Både intensiteten og hyppigheten av kraftig nedbør er forventet å øke for alle sesonger i
Rogaland. Jo mer ekstrem nedbørepisoden er, jo større vil veksten være. For nedbørsepisoder på
under en time og som skjer sjeldnere enn hvert 50. år, vil veksten i intensiteten være 50 %.
Rogaland skiller seg litt ut på havnivåstigning. I Stavanger er det forventet en havnivåstigning på 79
cm fram til 2081-2100. Da kan vi forvente at en 200-års stormflo skjer årlig fra 2070 og en 1000-års
stormflo årlig fra 2080. Klimaendringer i utlandet vil også indirekte påvirke Rogaland gjennom
såkalt grenseoverskridende klimarisiko. Denne grenseoverskridende risikoen er sannsynligvis større
enn risikoen fra klimaendringene som skjer i Rogaland.

1

Prosjektet består også av en del 2 på analyse av sårbare og robuste arealer i Rogaland og en del 3 på skisse til en
metode for utarbeiding av lokale klimaprofiler.
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Natur og samfunn i Rogaland påvirkes av mange faktorer. Klimaendringer er bare en tilleggsfaktor.
Når man skal forstå hvilke effekter klimaendringer får, bør man ta innover seg sammenhengene med
de andre faktorene. Usikkerhetene er fremdeles store på disse samspillseffektene. Klimaendringene
vil utsette natur og samfunn i Rogaland for store og komplekse endringer. For naturen er spesielt
fjellet utsatt, mens også kysten med sanddynemarker påvirkes negativt.
Rogaland har i dag 32 arter og 34 naturtyper som står på rødlista for henholdsvis arter og naturtyper
hvor klimaendringer er en faktor eller bifaktor. Ekstremnedbør, flom og havnivåstigning vil påvirke
både naturen og samfunnet. Rogaland er et stort jordbruksfylke i Norge gitt de gode klimatiske
forholdene. Lengre vekstsesonger og mer CO2 i atmosfæren burde gi økt primærproduksjon. Men
ekstremvær og andre hendelser vil også kunne gi lavere produktivitet og økt risiko for skader.
Overvann er den klimarelaterte enkeltskaden som gir størst kostnader i Rogaland, og som også
forventes å gi betydelige utfordringer for bygninger og infrastruktur i Rogaland. Middelverdiene,
som den gradvise temperaturstigningen, vil også påvirke Rogaland gradvis, som at arter gradvis vil
flytte nordover og oppover i terrenget. Vi har ikke sett på hvordan endrete samfunnsforhold vil
spille inn sammen med klimaendringer, noe som ikke må glemmes, men som blir gjort i andre deler
av dette prosjektet.
Avslutningsvis presenterer vi klimarisikoverktøyet Kommunalbanken har utviklet
(https://klimarisiko.kommunalbanken.no/), som i stor grad bygger på de samme resultatene som
presentert i denne rapporten. For resultater på klimarisiko for den spesifikke kommune, se nettsiden.
For kommunene og det lokale næringslivet er det en rekke risikoer knyttet til både effektene av
klimaendringene (fysisk risiko) og omstillingen til lavutslippssamfunnet (omstillingsrisiko). Fysisk
risiko beskriver risikoen knyttet til effektene og konsekvensene av klimaendringer. For eksempel,
global oppvarming medfører havnivåstigning (virkning), som påvirker risiko knyttet til
oversvømmelser (effekt), som kan ramme økonomiske verdier (konsekvenser).
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2 Introduksjon

Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for
klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og
samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter og prioriteringer. Miljødirektoratet støtter dette
prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del 1 av prosjektet, som er en overordnet analyse
av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland. Her går vi gjennom det
eksisterende kunnskapsgrunnlaget på klimaendringer i Rogaland på en overordnet og lettfattig måte.
For flere detaljer anbefaler vi kildegrunnlaget til denne rapporten. Klimaendringene som presenteres
her vil settes i sammenheng med andre samfunnsendringer og relevante samfunnsforhold i de andre
delene av dette prosjektet 2.
Forvaltningen i Rogaland løftet arbeidet på klimatilpasning i 2018. I regionalplanen spesifiseres
seks tema under kunnskap om lokale klimautfordringer, noe vi tar opp i denne rapporten [1]. Disse
seks punktene er flom og overvann, havnivåstigning og stormflo, økosystem og vekstsesong, tørke,
skred og vindforhold. I tillegg inkluderer risiko- og sårbarhetsanalyse og rapport om regionale
utviklingstrekk for Rogaland diskusjoner om klima [2, 3].
Denne rapporten bygger i stor grad på en nylig sammenstilling gjort for Miljødirektoratet [4] på
klimakonsekvenser i Norge supplert med nyere forskning og rapporter på Rogaland [1-3], i tillegg
til klimarisikoverktøyet Kommunalbanken har utviklet (https://klimarisiko.kommunalbanken.no/).
Ved en vurdering av klimatilpasning er det vanlig å bruke føre-var prinsippet, altså at man legger de
mest dramatiske klimaendringene til grunn. Derfor presenterer vi klimaendringer i Rogaland basert
på en høy utslippsbane, kalt RCP8.5. Hvis de globale utslippene blir mindre, vil man også få
klimaendringer i Rogaland, men i mer moderat form. For planlegging og dimensjonering av
infrastruktur er det vanlig å legge på et klimapåslag som en sikkerhetsmargin som tar med seg
framtidige klimaendringer. For andre typer klimarelatert risiko kan andre utslippsbaner være
naturlig å velge, slik som en svært lav utslippsbane for omstillingsrisiko gitt føre-var prinsippet.
I det første kapitlet vil vi presentere hvilke klimaendringer Rogaland vil oppleve, hvor det vil være
overlapp med de seks prioriterte tema i regionalplanen for Rogaland [1]. Det neste kapitlet består av
en vurdering hvilke konsekvenser dette får for natur og samfunn i Rogaland, med en sektorvis
gjennomgang. Avslutningsvis vil vi presentere klimarisikoverktøyet Kommunalbanken har utviklet.

2

Prosjektet består også av en del 2 på analyse av sårbare og robuste arealer i Rogaland og en del 3 på skisse til en
metode for utarbeiding av lokale klimaprofiler.
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3 Klimaendringene fram mot 2100

3.1

Innledning

Basis for denne rapporten er de siste rapportene fra FNs klimapanel, spesielt klimaframskrivingene
fra den femte hovedrapporten [5]. I forbindelse med denne hovedrapporten ble det utviklet fire
utviklingsbaner, såkalte Representative Concentration Pathways (RCP), som sier noe om de
framtidige klimagassutslippene. Disse utslippene styres av bl.a. økonomisk vekst,
befolkningsutvikling, teknologisk utvikling og klimapolitikk. I denne rapporten bruker vi den
øverste banen (RCP8.5), dvs. den banen med størst utslipp og som gir størst klimaeffekt.
Vi vil nå gå gjennom en rekke faktorer som vil endre seg med klimaendringer. Det overordnete
bildet er at endringene følger det vi forventer for Norge, men med noen særtrekk. Endringene er
større ved slutten av århundret enn ved midten av århundret, men at retningen det går i vil være stort
sett den samme for disse to tidsperiodene.

3.2

Temperatur

Den mest grunnleggende endringen med global oppvarming er at lufttemperaturen vil stige. Figur 1
viser at temperaturøkningen fra 1971-2000 til 2071-2100 i Rogaland er forventet til 3,7 °C, med
størst økning om vinteren og minst om sommeren [6]. Økning er noe mindre enn sett for Norge
totalt sett (4,5 °C på årsbasis), spesielt på vinteren [7]. Rogaland kommer lavt ut nasjonalt sett som
skyldes nærheten til havet og den sørlige beliggenheten. Svært lave temperaturer vinterstid vil bli
sjeldnere. Ved midten av århundret (2031-2060) vil oppvarmingen være omtrent den halve (1,9 °C
på årsbasis) som ved slutten av århundret.

Figur 1: Beregnet endring i middeltemperatur i Rogaland fra 1971-2000 til 2071-2100 for de fire årstidene.
Stjernen indikerer den mest sannsynlige endring, som er medianen, mens usikkerheten viser den største og
minste endringen fra modellkjøringene. Den heltrukne svarte linjen er temperaturendringen på årsbasis, med de
stiplete linjene som maksimal og minimal endring [6].
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3.3

Nedbør

Økte temperaturer gir mer nedbør i Rogaland, med størst økning på vinteren. For hele året er det
forventet en økning på 11 % (se Figur 2) [6]. Økningen er noe mindre enn nasjonalt (18 %) [7], noe
som skyldes at Rogaland allerede er et fuktig fylke hvor endringer ikke gir så store prosentvise
utslag. Økningen på vinteren ligger på 18 %, mens den bare er 5 % om sommeren. Gitt
usikkerhetene i beregningene er det også en mulighet at spesielt sommeren kan bli noe tørrere.
Trekkene er stort sett de samme ved midten av århundret (2031-2060), med en økning på årsbasis på
8 %.
Både intensiteten og hyppigheten av kraftig nedbør er forventet å øke for alle sesonger i Rogaland,
se Figur 2 for hvor mye mer intens den kraftige nedbøren blir og Figur 3 hvor mye oftere det som vi
i dag kaller kraftig nedbør vil skje i framtiden. For nedbør over et døgn vil intensiteten øke med 15
% på årsbasis, med minst økning på våren. Her er den nasjonale trenden ganske lik, med 19 %
økning nasjonalt. Ved midten av århundret (2031-2060) er økningen på 6 %. Veksten vil være enda
mer markert i hyppigheten av ekstrem nedbør. Slike hendelser defineres som de to våteste dagene i
løpet av året med dagens klima. For hele året er veksten i hyppigheten på 80 % for Rogaland, noe
lavere enn for Norge. Veksten er størst om vinteren og nest størst om høsten. Til sammenligning vil
veksten i hyppigheten bare være 33 % ved midten av århundret (2031-2060).
Jo mer ekstrem nedbørepisoden er, jo større vil veksten være [8]. I Tabell 1 skilles det mellom
nedbørsepisoder i nedbørrike områder av Norge som skjer oftere enn hvert 50. år og sjeldnere enn
hvert 50. år. I tillegg deler tabellen episodene etter hvor lange de er, fra under en time til ett døgn.
For episoder som varer opptil ett døgn og som inntreffer oftere enn hvert 50. år vil veksten være på
ca. 20 %, mens for nedbørsepisoder på under en time og som skjer sjeldnere enn hvert 50. år, vil
veksten være langt større med 50 %.

Figur 2: Beregnet endring i total nedbør i Rogaland fra 1971-2000 til 2071-2100 for de fire årstidene. Stjernen
indikerer den mest sannsynlige endring, som er medianen, mens usikkerheten viser den største og minste
endringen fra modellkjøringene. Den heltrukne svarte linjen er endring i nedbør på årsbasis, med de stiplete
linjene som maksimal og minimal endring [6].
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Figur 3: Beregnet hvor mye mer intens den kraftige nedbøren blir i Rogaland i 2071-2100 sammenlignet med
1971-2000 for de fire årstidene. Stjernen indikerer den mest sannsynlige endring, som er medianen, mens
usikkerheten viser den største og minste endringen fra modellkjøringene. Den heltrukne svarte linjen er endringen
på årsbasis, med de stiplete linjene som maksimal og minimal endring [6].

Figur 4: Beregnet hvor mye oftere den kraftige nedbøren kommer i Rogaland i 2071-2100 sammenlignet med
1971-2000 for de fire årstidene. Stjernen indikerer den mest sannsynlige endring, som er medianen, mens
usikkerheten viser den største og minste endringen fra modellkjøringene. Den heltrukne svarte linjen er endringen
på årsbasis, med de stiplete linjene som maksimal og minimal endring [6].
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Tabell 1: Hvor mye kraftigere svært sjeldne regnskyll blir i 2071-2100 sammenlignet med 19712000. Disse klimapåslagene gjelder for nedbørrike områder av Norge og er ikke spesifikt for
Rogaland [8]. Rødt indikerer størst endring, grønn minst.
Varighet på
nedbørsepisode

Nedbørsepisode som inntreffer
oftere enn hvert 50 år

Nedbørsepisode som inntreffer
sjeldnere enn hvert 50 år

Under 1 time

40 %

50 %

2 til 3 timer

30 %

30 %

4 til 6 timer

30 %

30 %

7 til 24 timer

20 %

30 %

3.4

Vindforhold

Rogaland er et fylke med mye vind. Konsekvenser av kraftig vind kan være store med store skader.
I et varmere klima er det mer energi i klimasystemet og dermed større potensial for sterk vind. Men
det er stor usikkerhet i om vindforholdene vil endre seg med klimaendringene [7]. Noen analyser
viser at det kanskje bli flere av de kraftigste stormene på vinterstid, men ellers må det mer forskning
til å avgjøre om vindforholdene vil endre seg.

3.5

Snø

Høyere temperaturer gir kortere snøsesonger og mindre snø. Høyereliggende strøk av Rogaland er
blant områdene i Norge som vil se størst reduksjon i maksimal snømengde. Likevel kan det først bli
mer snø i høyfjellet mot midten av hundreåret med mer nedbør som snø om vinteren, før det blir en
reduksjon der også.

3.6

Flom, vannføring og overvann

Hvor stor vannføringen er, altså hvor mye vann det er i elvene, styres av nedbør, snøsmelting og
fordampning. Mer nedbør og snøsmelting gir mer vann, mens økte temperaturer fører til større
fordampning og mindre vann i elvene. Totalt sett er det foventet en økning i vannføringen i
Rogaland, som i resten av Norge. Økningen blir størst om vinteren, mens avrenning kan minke på
sommeren. Mer avrenning om vinteren kommer av kombinasjonen av mer nedbør, mer nedbør som
regn, mildere vær og flere episoder av snøsmelting.
Det er ikke gjennomsnittsnedbøren som gir flom og overvann, men derimot den kraftige nedbøren.
Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann før vannet når nærmeste
vassdrag. Rogaland har små til middels store nedbørfelt med lav til middels bratthet. For eksempel
har Østlandet større elver slik som Glomma, mens lengre nord på Vestlandet er det flere nedbørfelt i
bratte skråninger. For elver ute ved kysten av Rogaland er det forventet et klimapåslag på 20-30 %
for flommene, mens de noe mer høytliggende elvene i innlandet har mindre enn 20 % forventet
økning [9]. Totalt sett gir dette et klimapåslag på 20 % for Rogaland, se også Figur 5. Flommer kan
som regel betegnes som regnflommer eller snøsmelteflommer. For Rogaland er de fleste elvene
dominert av regnflommer om høsten og vinteren med dagens klima, men denne tendensen blir enda
mer markant i framtiden. Dette er til forskjell fra deler av Østlandet, f.eks. Glomma hvor de største
flommene er snøsmelteflommer. Mens snøsmelteflommene etter hvert blir mindre med avtagende
snødekke og komme tidligere på året, kan regnflommer i indre deler av Sogn og Fjordane ha en
enda større vekst enn de i Rogaland.
De korte og kraftige nedbørsepisodene som blir enda mer intense vil gjøre regnflommene større. Jo
større endringer i nedbør, jo mer kan det slå ut i større flommer. Dermed risikerer vi større flommer
ved slutten av århundret versus midten av århundret. Det er spesielt små vassdrag med bratte elver
og bekker som påvirkes mest av kraftig korttidsnedbør. Tettbygde strøk med tette flater vil også
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være ekstra sensitiv. Spesielt utfordrende vil det være når mindre elver finner nye flomveier eller
påvirker områder som ikke var utsatt før. En urbanisering av befolkningssentrum bidrar til
utfordringene med overvann fordi flere tette flater øker avrenningen. Analyser viser at 7 % av
Rogalands befolkning bor i mulige fareområder [3].

Figur 5: Endring i størrelsen på 200-årsflommer i Rogaland [6]. En økning på ca. 20 % er å forvente.

3.7

Liten vannføring og tørke

Lite nedbør, lite vann fra snøsmelting og mer fordampning vil alle potensielt gi mindre vannføring i
elvene og tørke. Om det blir tørke eller ikke om våren styres av snøsmelting og nedbør, mens om
sommeren er det kombinasjonen av nedbør og fordampning som gjelder. Det er ikke bare nedbør
som er avgjørende for tørke. Om våren er snøsmelting sentralt, mens tørkeperioder om sommeren
forårsakes også av fordampning. Varmere klima betyr mer fordampning. Tørke betyr gir mindre
vann i elvene, senket grunnvannstand og økt markvannunderskudd. Deler av Sør-Norge vil kunne
oppleve noe mindre nedbør om sommeren, men når det først kommer, vil de kraftige bygene være
kraftigere. For Rogaland sin del vil nedbøren i gjennomsnitt øke litt om sommeren, men vi kan
heller ikke utelukke litt mindre nedbør. Men kombinert med økt fordampning øker dette
sannsynligheten for tørke om sommeren, slik som opplevd sommeren 2018 for store deler av SørNorge. Sommertørke vil bli et mer utbredt fenomen for Sørlandet og Østlandet. Gitt at risikoen for
tørke øker jo lenger sør i Norge man drar, er tørke i Rogaland også noe mer sannsynlig i de sørligste
delene av fylket.

3.8

Isgang

Isgang i elver gir sjeldent skader i Rogaland i dag. Ved mildvær og mye regn kan isgang oppstå i en
sone litt inn fra kysten. Med klimaendringer vil denne sonen flyttes lengre inn i landet og opp i
høyden. Mot slutten av århundret vil elver ved kysten bli nesten isfrie, mens vinterisganger kan skje
hyppigere og høyere opp i Rogaland enn i dag.

3.9

Skred

Mer ekstremvær vil kunne gi mer skred. Været er ofte en viktig utløsningsfaktor for skred. Med
oftere og mer intensiv kraftig nedbør vil hyppigheten av skredd i bratt terreng øke, av jord-, flom-
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og sørpeskred. I hovedsak vil disse skredene ramme områder som allerede i dag opplever skred,
men også nye områder som har blitt sett på som trygge kan oppleve skred. Faren for snøskred vil
øke mest i indre strøk, sørpeskred lengre ute ved kysten og jordskred og flomskred mest langs
kysten [2]. Risikoen for kvikkleireskred øker også noe, men Rogaland har ikke store arealer hvor
dette kan skje siden landhevingen etter istiden har vært langt mindre enn i andre deler av landet og
dermed ligger den såkalte marine grensen lavt. For større typer fjellskred (av typen «Mannen», som
raste høsten 2018 i Romsdal) har vi ikke grunnlag for å hevde at klimaendringer bidrar til en
endring.

3.10 Havnivåstigning og stormflo
Smeltende breer og varmere havvann vil føre til havnivåstigning [10]. Ytre deler av Rogaland er
blant de områdene i Norge som vil oppleve den største havnivåstigningen, se Figur 6. For de indre
kommunene av Rogaland bremses havnivåstigningen av at landet fremdeles heves etter istiden. For
mange av kommunene i Rogaland vil havnivåstigningen ligge på 78-80 cm fram til 2081-2100, men
ned mot 62 og 64 cm for indre deler som Sauda og Vindafjord og opptil 81 cm for ytre strøk som
Utsira, Kvitsøy og Klepp. Det er en risiko for at havnivåstigningen blir enda større enn dette siden
estimatene fra FNs klimapanel er forsiktige av natur [11].
Hovedutfordringen med havnivåstigningen er at stormfloen blir større. Havet står på sitt høyeste
under stormflo. I Stavanger vil forventet havnivåstigning på 79 cm fram til 2081-2100 føre til at en
stormflo som bare skjer en gang hvert 200 år i dag, inntreffe nesten 40 ganger totalt i løpet av dette
århundret [10]. Frekvensen av disse stormfloene vil øke med havnivåstigningen. Ved en 200-års
stormflo står havet 115 cm over middelvannet og ved en 1000-års stormflo står havet 123 cm over
middelvannet i Stavanger. Gitt havnivåstigningen kan vi forvente at en 200-års stormflo skjer årlig
fra 2070 og en 1000-års stormflo årlig fra 2080. Kombinert med store bølger vil dette gi
utfordringer. Havet vil komme lengre inn i landet enn før.

.
Figur 6: Endring av relativt havnivå fra 1986-2005 til 2081-2100 i Sør-Norge. Kilde: [4, 6]. Den mørkerøde fargen
indikerer kystområder som vil oppleve den største havnivåstigningen.
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Tabell 2: Havnivåstigning fra 1986-2005 til 2081-2100 i ulike deler av Rogaland. Tabell er fra planprogrammet til
regionalplanen [1].

3.11 Havforsuring
Havet vil også varmes opp, selv om temperaturstigningen i havet går saktere enn i atmosfæren
ettersom det tar lang tid å varme opp alt vannet. En tilleggsfaktor er at mer CO2 i atmosfæren også
er koblet til mer CO2 i havet og dermed et surere hav. Karbonet reagerer med vann og danner
karbonsyre. Fra 2000 til 2065 er det forventet at pH-verdien i overflatevannet reduseres med 0,2
[12].

3.12 Indirekte klimaendringer
Klimaendringer i utlandet vil også indirekte påvirke Rogaland gjennom såkalt grenseoverskridende
klimarisiko [13]. Rogaland er tett koblet til resten av verden, bl.a. gjennom handel. Denne
grenseoverskridende risikoen er sannsynligvis større enn risikoen fra klimaendringene som skjer i
Rogaland.

3.13 Samlet vurdering av klimaendringer
Klimaendringene i Rogaland vil i stor følge trekkene som er forventet for landet som helhet, men
med noen variasjoner som vi har dratt fram. Endringene blir større ved slutten av århundret enn ved
midten av århundret, men samtidig vil retningen det går i være stort sett den samme for disse to
tidsperiodene. Endringene som vil oppleves i Rogaland oppsummeres i Figur 7. Fram mot 2100 er
det økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred og stormflo. I tillegg
er det mulig økt sannsynlighet for tørke, snøskred, isgang og kvikkleireskred. Snøsmelteflommer vil
kunne bli mindre sannsynlige. Andre faktorer hvor vi ikke vet om klimaendringene vil påvirke disse
er sterk vind, steinsprang og fjellskred.
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Figur 7: Endringer i Rogaland i 2071-2100 relativ til 1971-2000 for klima, hydrologiske forhold og naturfarer. Økt
sannsynlighet (rødt), mulig økt sannsynlighet (gul), uendret eller mindre sannsynlig (grønt), usikkert (blått). Kilde:
[4, 6].
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4 Konsekvenser for natur og
samfunn fram mot 2100

Natur og samfunn i Rogaland påvirkes av mange faktorer. Klimaendringer er bare en tilleggsfaktor.
Når man skal forstå hvilke effekter klimaendringer får, bør man ta innover seg sammenhengene med
de andre faktorene. Klimaendringer påvirker både direkte og indirekte. For en del effekter er det
enkle sammenhenger, som at en dobling av temperaturen gir dobbelt så store utslag. For andre
aspekter eksisterer det vippepunkter hvor effekten plutselig blir mye større med litt mer
oppvarming. F.eks. viste 1,5-gradersrapporten fra FNs klimapanel at en økning i global temperatur
fra 1,5 °C til 2 °C dobler de negative effektene på enkelte områder, og ikke en økning på 33 % om
alt var lineært [14]. De mest synlige endringene er ekstremvær og spesifikke hendelser, men
klimaendringer vil også bestå av krypende endringer, slik som endringer i middelverdier.
Kunnskapshullene når det gjelder hvordan klimaendringer kan påvirke natur og samfunn er
fremdeles store. Det er også en generell kunnskapsmangel om samspillseffektene mellom
klimaendringer og andre endringsprosesser i natur og samfunn. I dette kapitlet vil vi gå gjennom
hvilke konsekvenser klimaeffektene vi presenterte i det forrige kapitlet slår ut på natur og samfunn.

4.1

Samfunnssikkerhet og beredskap

Klimaendringer gir utfordringer for samfunnssikkerheten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) har utgitt en rekke risikoanalyser for ulike hendelser i Norge basert på scenarioer
[15]. Det som gir størst skade av det de har sett på er flom i by forårsaket av ekstremnedbør som
mest sannsynlig. Analysen er gjort for Drammen, men er delvis relevant for byer i Rogaland. Byer
på det sentrale Østlandet og rundt Oslofjorden vil trolig oppleve mer av disse ekstreme
nedbørshendelsene enn byer i Rogaland. I analysen er konsekvenser for liv og helse rangert lavere
enn for konsekvenser for kulturarv (se Figur 8). Veier og tunneler, i tillegg til beredskap og
kriseledelse blir påvirket mest. I moderat grad blir også vann og avløp, tilgang til elektronisk
kommunikasjon, strømforsyning og redningstjenester påvirket. De har også laget et scenario på tre
samtidige skogbranner i ulike deler av landet, men finner at det gir mindre konsekvenser enn for
mange andre naturhendelser urelatert til klimaendringer. Konsekvensene av skogbrannene blir da
vurdert som høyest for langtidsskader på naturmiljø, med en middels stor konsekvens. Lave
konsekvenser er satt for alvorlig skadde og syke under liv og helse, direkte økonomiske tap og
sosiale og psykologiske reaksjoner blant befolkningen. Av de 25 scenarioene DSB har laget, er også
to andre relatert til klimaendringer, men mindre relevante for Rogaland. Den ene analyserer storm i
indre Oslofjord, hvor vurderingene er lite relevant for Rogaland. Den andre er snøsmelteflom på
Østlandet, som på sikt vil bli mindre og som bare i liten grad er relevant for flommene i Rogaland.
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Figur 8:Vurdering av konsekvenser for ekstremnedbør og regnflom for by. Det spesifikke caset er for Drammen,
men funnene er relevante for byer i Rogaland [4, 15].

4.2

Helse

Generelt sett er det lite forsking på hvordan klimaendringer slår ut på liv og helse og hvordan
Rogaland vil påvirkes sammenlignet med resten av landet. Innenfor helse vil klimaendringer
påvirke eksponering til virus, bakterier, parasitter og miljøgifter. Men i tillegg er helsesektoren
svært avhengig av fysisk infrastruktur. Varmere og våtere klima vil muliggjøre nye sykdommer, slik
som større utbredelse av flått. Fuktproblemer og muggsopp innendørs kan også bli mer vanlig, som
øker risikoen for en rekke allergier og luftveislidelser. Et annet resultat er lengre og kraftigere
pollensesong, hvor også nye arter kan etablere seg og gi nye pollenplager. Et varmere klima kan
også endre på hvor mye mennesker blir eksponert for miljøgifter, f.eks. at større avrenning fra
byområder og landbruket fører mer miljøgifter og næringssalter på avveier. Rogaland er et
jordbruksfylke. Klimaendringene kan føre til økt brukt av plantevernmidler og innsektsmidler for å
beskytte avlingene og for å unngå utbrudd av smittsomme utbrudd. Disse stoffene kan komme på
avveie enten i naturen eller menneskene gjennom maten.
Ved kraftig nedbør kan bakterier og parasitter spres, f.eks. fra avløpsledninger og renseanlegg som
ikke klarer å ta unna alt vannet. Drikkevannet kan da påvirkes og overløp til vassdrag og sjøområder
kan spre disse bakteriene og parasittene.
Sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt er det vanskelig å kvantifisere effekter siden det mangler
klare sammenhenger mellom klimaforhold og helse. Arbeidsproduktiviteten vil ikke påvirkes selv
med store temperaturøkninger i Rogaland, til forskjell fra det mye varmere Sør-Europa. Studier
finner negative helseeffekter for arbeidstilbudet, men i mindre grad enn for de fleste andre
europeiske regioner. Studier i utlandet har satt søkelys på hetebølger, mens her i Norge er
konsekvensene av ekstremvær undersøkt mer og er også mer relevant.

4.3

Natur- og kulturmiljøer

Klimaendringer vil slå gunstig ut for noen arter og være negativt for andre arter i Rogaland.
Klimaendringer vil føre til at arter flytter nordover og oppover i terrenget. Noen arter vil miste sine
leveområder og til og med dø ut. I tillegg blir det økt innvandring av arter som har hatt en sørlig
utbredelse. De generelle trekkene for landet som helhet gjelder også for Rogaland siden Rogaland er
et lite stykke Norge med fjell, fjord, flate landskap og mange naturtyper.
Klimaendringer er spesielt krevende for økosystem på høyfjellet, som Rogaland også har noe av,
ettersom de ikke kan flytte seg videre oppover i terrenget. Nesten halvparten av alle truede arter som
trolig blir negativt påvirket av klimaendringer i Norge knyttes til fjellet (fjellrev, reinsdyr og alpine
arter). Havstrand, slik som sanddynemarkforekomster på Jærstrendene, og ferskvann er andre
utsatte natur og naturtyper. Arter som er spesielt tilpasset spesifikke klimasoner er også utsatt.
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Andre naturtyper vil få økt utbredelse, blant annet myr og våtmarkstyper som følge av et fuktigere
klima.
Vi har tatt ut de artene i Norge som er truet som befinner seg i Rogaland og som påvirkes av
klimaendringer. Disse artene befinner seg på Norsk rødliste for arter 2015 [16]. Rødlista skiller
mellom kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU) og nær truet (NT). For Rogaland gjelder
dette 32 arter (se Tabell 3), mot 87 truede arter for hele landet. De fleste artene blir også negativt
påvirket av flere andre menneskelige faktorer. Artsgruppene som har flest truete arter i Rogaland er
lav (10 arter), fugler (9 arter) og karplanter (5). De tre artene som er kritisk truet er lavartene irsk
hinnelav og stor praktkrinslav og fuglen lomvi. Disse 32 artene finner man i naturtypene fjell (12
arter), skog (11 arter), berg, ur og grunnlendt mark (8 arter), saltvannssystemer (7 arter), seminaturlig eng og hei (7 arter) og kysttilknyttet mark (5 arter).
På tilsvarende vis har vi også sett på Norsk rødliste for naturtyper 2018 [17]. Naturtype er et begrep
som ligger tett opp til begrepet økosystem. En naturtype er en ensartet type natur som dekker alle
levende organismer i tillegg til miljøfaktorene og geologien i det geografiske området. Ca.
halvparten (123 naturtyper) av naturtypene i Norge som er vurdert står på Rødlista, hvor 74 er
betegnet som truet. Landbruket er den faktoren som påvirker flest av de nasjonale rødlistede
naturtypene, med klimaendringer på andreplass med 35 naturtyper. Hvis vi bare ser på naturtypene
som befinner seg i Rogaland, som påvirkes av klimaendringer og har fått en vurdering, står vi igjen
med 34 naturtyper (se Tabell 4). Dermed er de fleste naturtypene som er rødlistet nasjonalt også
lokalisert i Rogaland. For mange av disse naturtypene er klimaendringer bare en tilleggsbelastning
og ikke nødvendigvis det som er hovedårsaken til at naturtypen er truet. Den eneste av disse
naturtypene som er kritisk truet er slåttemark. Det er fleste truede naturtyper i kategorien fjell og
berg.
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Tabell 3: Alle de rødlistede artene i Norge som har utbredelse i Rogaland og som påvirkes av klimaendringer.
Arter klassifiseres i ulike kategorier etter hvor truet de er. Fra mest til mulig truet har vi kritisk truet (CR), sterkt
truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT). Naturtypene disse artene befinner seg i er berg, ur og grunnlendt mark
(B), fjell (A), skog (S), semi-naturlig eng og hei (SM), saltvannssystemer (M), kysttilknyttet mark (Ky), sterkt endret
mark (Ko), flomsone (Fl), våtmarkssystemer (V), is, snø og breforland (I) og åker og oppdyrket eng (Å) (se også
Tabell 4). De fleste artene påvirkes også av flere andre menneskelige faktorer, hvor klimaendringer bare er ett
aspekt. Datagrunnlaget er Norsk rødliste for arter 2015 [16].

Norsk navn

Artsgruppe

Naturtyper

Rødliste

Andre påvirkninger

Irsk hinnelav

Lav

S | SM

CR

Ja

Sylmose

Moser

B

EN

Ja

Bergjunker

Karplanter

B|A

EN

Gul buktkrinslav

Lav

S

EN

Ja

Lomvi

Fugler

M | Ky

CR

Ja

Stor praktkrinslav

Lav

S

CR

Ja

Hårkrinslav

Lav

B|S

VU

Ja

Snøgras

Karplanter

A

VU

Prakthinnelav

Lav

S | SM

VU

Ja

Kranshinnelav

Lav

S | SM

VU

Ja

Kort trollskjegg

Lav

B|S

NT

Ja

Pigghå

Fisker

M

EN

Ja

Alke

Fugler

M | Ky

EN

Ja

Kystrosettlav

Lav

S | SM | Ko

EN

Ja

Krykkje

Fugler

M | Ky | Ko

EN

Ja

Håbrann

Fisker

M

VU

Ja

Jøkelstarr

Karplanter

Fl | A

VU

Lappspurv

Fugler

A

VU

Ja

Lunde

Fugler

M | Ky

VU

Ja

Kysthumle

Vepser

SM | Ky

NT

Ja

Praktdraugmose

Moser

B|S|A

NT

Ja

Norsk malurt

Karplanter

Fl | B | A

NT

Sivspurv

Fugler

A|V

NT

Ja

Hare

Pattedyr

S | SM | Å

NT

Ja

Lophelia pertusa

Koralldyr

M

NT

Ja

Fjellrype

Fugler

A

NT

Ja

Lirype

Fugler

A|S

NT

Ja

Jemtlandsrapp

Karplanter

I|A

NT

Strandhinnelav

Lav

B

NT

Faksjøkelmose

Moser

A|B

NT

Grå punktlav

Lav

SM | Ko

NT

Ja

Blåstrupe

Fugler

A

NT

Ja
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Tabell 4: Alle de rødlistede naturtypene i Norge som har utbredelse i Rogaland og som påvirkes av
klimaendringer. Naturtyper klassifiseres i ulike kategorier etter hvor truet de er. Fra mest til mulig truet har vi
kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT). Datagrunnlaget er Norsk rødliste for naturtyper
2018 [17].

Naturtype

Kategori

Rødliste

Slåttemark

Semi-naturlig

CR

Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone

Fjell og berg

EN

Silt og leirskred

Fjell og berg

EN

Sørlig etablert sanddynemark

Fjell og berg

EN

Semi-naturlig strandeng

Semi-naturlig

EN

Kystlynghei

Semi-naturlig

EN

Atlantisk høymyr

Våtmark

EN

Rik åpen sørlig jordvannsmyr

Våtmark

EN

Fosseberg

Fjell og berg

VU

Snøleie

Fjell og berg

VU

Fuglefjell-eng og fugletopp

Fjell og berg

VU

Fosse-eng

Fjell og berg

VU

Sanddynemark

Fjell og berg

VU

Våtsnøleie og snøleiekilde

Fjell og berg

VU

Botnbre

Landform

VU

Dalbre

Landform

VU

Dalsidebre

Landform

VU

Platåbre

Landform

VU

Sammensatt bre

Landform

VU

Strandeng

Semi-naturlig

VU

Boreal hei

Semi-naturlig

VU

Boreonemoral regnskog

Skog

VU

Flomskogsmark

Skog

VU

Terrengdekkende myr

Våtmark

VU

Sørlig kaldkilde

Våtmark

VU

Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg

Fjell og berg

NT

Snøleieberg

Fjell og berg

NT

Fjellhei, leside og tundra

Fjell og berg

NT

Rabbe

Fjell og berg

NT

Åpen flomfastmark

Fjell og berg

NT

Snøleieblokkmark

Fjell og berg

NT

Rabbeblokkmark

Fjell og berg

NT

Snø og is

Fjell og berg

NT

Kanthøymyr

Våtmark

NT

4.3.1 Terrestriske økosystemer
Landbaserte økosystemer styres av vekstsesongen. Økte temperaturer vil forlenge vekstsesongen,
som defineres ut ifra når døgnmiddeltemperaturen ligger over 5 °C. Mot slutten av århundret vil
vekstsesongen være 1-3 måneder lengre, med størst økning i de ytre strøkene av Rogaland (se Figur
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9). Høyere konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren vil bidra til mer effektiv fotosyntese. Totalt sett gir
dette økt primærproduksjon og et raskere næringsstoffkretsløp. På den andre siden kan en økning av
ekstremværhendelser og andre hendelser påvirke primærproduksjon og økosystem negativt. For
eksempel kan tap av snødekke og flere fryse-tine sykluser gjøre vegetasjon mer sårbar, mindre
herdet, gi skader på blomster og skudd og føre til isbrann.

Figur 9: Økning i antall dager av vekstsesong fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 [7].

Havnivåstigning vil direkte påvirke utformingen av havstrand-fjæresonen. Større områder blir berørt
av stormflo, som igjen vil påvirke erosjon og påleiring av sedimenter langs kysten. Der hvor
stranden ikke kan utvide seg bakover vil arealet reduseres. For Rogaland gjelder dette spesielt
sanddynemarkforekomster på Jærstrendene.
Større flommer og mer vannføring kan øke utbredelsen til flommarker og fossenger. Sand- og
grusspesialister i disse områdene kan bli negativt påvirket. For elver og vann vil mer nedbør og
kraftigere flommer føre til økt erosjon og massetransport og mer partikler i vannet, som kan
innvirke negativt på fisk. Et fuktigere klima vil derimot øke utbredelse av de fleste myrer og
våtmarkstyper.
Flere tørkeperioder om sommeren vil blant annet gi økt skogbrannfare. Skog som svekkes av tørke
vil være mer utsatt for pestutbrudd og lignende.
Kulturlandskapet gror igjen. Slåttemark er den eneste naturtypen som er vurdert som kritisk truet i
Norge som befinner seg i Rogaland (Tabell 4). Kystlynghei vil også gro igjen og få en mer fuktig
utforming.
Fjellet går igjen både over listen over rødlista arter (Tabell 3) og naturtyper (Tabell 4), både
nasjonalt og for Rogaland. Av naturtyper som kan komme under press finner vi de som er knyttet til
rabber, lesider og lavereliggende snøleier.
Kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker insekter er lav. Insekter som knyttes til vanlige
naturtyper og som ikke har spesialisert seg i stor grad kan tilpasse seg klimaendringene best.
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4.3.2 Marine og ferskvannsøkosystemer
Fisk påvirkes hovedsakelig gjennom temperatur og vannføring. Fiskene vekstmuligheter vokser
med økte temperaturer, opp til et visst nivå. Vanntemperaturer over 20-25 °C vil være kritisk for
fisk som laks. Kaldtvannsartene (ørret, røye, laks, harr og sik) kan bli svekket i Sør-Norge og
Rogaland, mens nye og fremmede arter gjør inntog. Økt avrenning kan gi flere partikler og
næringssalter i vannet, som kan være positivt inntil et punkt hvor dødeligheten for egg og larver
øker.
To av de største truslene mot marint biomangfold er varmere hav og havforsuring. Havforsuring kan
ha store konsekvenser for marine arter og økosystemer. Dette er en større utfordring her til lands
enn i andre områder siden våre farvann er kalde og kaldt vann kan ta opp mer CO2 dermed forsterke
havforsuringen. Dette er spesielt utfordrende for arter som er avhengig av kalkskall ettersom det blir
vanskeligere å danne kalkskallene. Men havforsuring kan føre til giftigere algeoppblomstring [18].
Endringer for sjøfugl er også forventet, men usikkert hvordan siden sammenhengene er komplekse.
Kunnskapsnivået er også lavere for det som skjer på havets bunn utenfor Rogaland enn det som
skjer ved havoverflaten.
4.3.3 Kulturmiljøer
Kulturhistoriske bygninger og miljøer påvirkes også av klimaendringer [19]. En god del av de
bevaringsverdige bygningene er i tre. Økt nedbør, mildere vintre og høyere luftfuktighet vil gi større
fare for råteskader og skadedyrangrep. Risikoen for råteskader er allerede høy langs kysten av
Rogaland, mens ved slutten av århundret vil risikoen være høy i hele fylket [20]. Endringene er
større og mer dramatiske i de tørre og kalde delene av Norge, som Østlandet og Nord-Norge. Økt
biologisk vekst vil også bidra til raskere nedbrytning, for eksempel at busker og trær forsinker
uttørking av bygning og har røtter som ødelegger grunnmurer. Kulturminner og infrastruktur langs
kysten blir utsatt for havnivåstigning og medfølgende stormfloer. Flom og skred gjør kulturminner
langs vassdrag og i rasutsatte områder mer utsatt. DSB fant i sin analyse på ekstremnedbør,
regnflom og overvann i by at risikoen var størst for kulturmiljøer [15].

4.4

Fysisk infrastruktur

Fysisk infrastruktur diskuteres også i andre deler av rapporten siden det er overlapp, f.eks. om
kraftforsyning i 4.5.4.
4.4.1 Bygninger
Bygninger står ute i vind og vær. Klimaendringer vil gi mer nedbør og fuktigere klima, noe som
gjør bygninger mer sårbare. Oftere og kraftigere nedbør, flom og skred er de største truslene
forårsaket av klimaendringer. Økt nedbør, mildere vintre og høyere luftfuktighet vil gi større fare
for råteskader og skadedyrangrep. I tillegg kan en kombinasjon av endringer, for eksempel kan
gradvise slitasje også gjøre fysisk infrastruktur mer utsatt for ekstremværhendelser. Uheldig
lokalisering, som tettbygde områder langs sjø og elv, bidrar også til sårbarhet. Innredning i kjellere
og sokkeletasjer i hus er utsatt. Den typen ekstremvær som vil påvirke infrastruktur og bygninger
mest er kraftig nedbør som forårsaker skadelige flommer og skred. Alle deler av Norge vil påvirkes
av mer kraftig nedbør. Tette flater og lite vegetasjon forsterker utfordringen med mye vann på kort
tid. Det er ikke nødvendigvis de største tettstedene som framstår som mest utsatt for
overvannskader, men det er en oppfatning at det er tettsteder med stor andel tette flater som er mest
utsatt. For infrastruktur i kystnære byer som ligger lavt i terrenget vil stormflo være den største
utfordringen. Rogaland og andre deler av Vestlandet blir mest påvirket siden Stavanger og Bergen
er de byene som vil oppleve flest 1000-års stormfloer ved slutten av århundret (minst en gang i
året). Konsekvensene ved midten av århundret vil være langt mer moderat siden havnivåstigningen
kommer gradvis.
Havnivåstigning og medfølgende stormfloer påvirker bygninger og transportnettet. I Tabell 5 vises
en oversikt over antall bygninger, lengde på veier og størrelse på areal i kommuner i Rogaland som
vil bli påvirket ved framtidig havnivåstigning, med og uten 200 års stormflo. De fleste kommuner i
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Rogaland har infrastruktur som blir påvirket. Det er en risiko for at havnivåstigningen kan bli større
enn overslagene gitt her, og havnivåstigningen vil fortsette etter år 2100, selv om utslippene
reduseres. Samtidig reduserer et varmere klima med mildere vintre behovet for oppvarming, spesielt
i indre og høyere strøk av Rogaland, men i enda større grad for indre og nordlige strøk av Norge (se
Figur 10).
Tabell 5: Havnivåstigningen vil påvirke kommunene i Rogaland. Her er anslått antall bygninger, lengde på veier
og størrelse på areal som blir påvirket, med og uten 200-års stormflo. Tabell er fra regionale utviklingstrekk i
Rogaland [3].
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Figur 10: Reduksjon i fyringsgrader fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 [7]. Fyringssesongen defineres som
regel som den perioden hvor døgnmiddeltemperaturen er under 10 °C.

4.4.2 Transport
Slitasje og skadeomfang på transportinfrastruktur og mengde trafikkavbrudd forventes å øke med
økt nedbør, økt nedbørintensitet, temperaturendringer og flere flom- og skredhendelser. Med
mildere vintre kan det bli mer fuktig snø, som kan resultere i mer trefall over veger og annen
infrastruktur. Mange av disse trekkene gjelder for Rogaland som resten av landet. For indre,
høyereliggende og nordlige strøk av Norge vil mildere vær i første omgang kunne bety mer snø og
mer variasjon rundt frysepunktet, som vil gi større utfordringer. På den andre siden vil lavere strøk
av Rogaland kunne forvente både mindre snø og mindre problem med temperaturer rundt
frysepunktet. Men mindre snø gjør framkommeligheten bedre på land og mindre behov for brøyting.
Samtidig gir økte nedbørmengder økt belastning på dreneringssystem og større utfordringer med
overvann. I Rogaland er flere veier, veibruer og jernbanebruer utsatt. Flere flommer og skred vil
være en fare for trafikksikkerheten og kan øke avbruddsfrekvensen. Underdimensjonering av
overvannsrør og drenering vil forsterke utfordringene. En oversikt over km veg i Rogaland som blir
berørt av havnivåstigning gis i Tabell 5. En oppsummering indikerer at veger på Vestlandet,
sammen med Nord-Norge, vil være spesielt utsatt for klimaendringene [21].
Sjøfart er vant med harde forhold, slik som mye vind. Havnivåstigning og stormflo kan gi økt
belastning og slitasje på moloer, kaianlegg og lignende. På samme måte vil sjønære lufthavner være
mer utsatt for bølger og erosjon. Dette øker også risikoen for utvasking av miljøfarlige avfallsstoffer
fra flyplassene.
De økonomiske konsekvensene for transportvirksomheten avhenger delvis av mulige virkninger på
transportbehovet og delvis på virkninger på infrastruktur. Totalt blir den økonomiske effekten
negativ for transport, men med positive bidrag fra redusert veislitasje om vinteren. Veislitasjen blir
mindre med færre temperatursvingninger rundt frysepunktet og mindre brøyting. De negative
effektene kan være små, men er ekstra ødeleggende fordi det slår direkte ut inn i alle sektorer.
4.4.3 Vann og avløp
Vann og avløp vil også påvirkes av klimaendringer. Mange vannverk og avløpsanlegg er lokalisert
nær elver og langs kysten, og kan dermed være utsatt for flommer, stormfloer og skred.
Oktoberflommen i 2014, som traff hardest rett nord for Rogaland, er et eksempel på det. Økt erosjon
øker tilførelsen av partikler og forurensing til råvannskilden. I tillegg vil ikke avløpsnettet kunne ta
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alt vannet under episoder med kraftig nedbør, som gir overvann og erosjon. Konsekvensen er
utslipp av avløp som ikke blir renset.
4.4.4 Overvann
Problematikk rundt overvann diskuteres flere plasser i denne rapporten siden det berører mange
aspekter ved klimaendringer i Rogaland. Ettersom overvann kanskje er den største utfordringen og
er mye diskutert, har vi et eget underkapittel om overvann her. Det har til og med blitt skrevet en
egen utredning (NOU) på temaet [22]. Overvann er i dag den klimarelaterte skaden som gir størst
kostnader, noe vi også forventer i framtida. Skadedataene for Rogaland viser at overvann er en stor
utfordring for byene i fylket. I områder med tette flater, som i byområder med bygninger, asfalterte
gater og parkeringsplasser kan store overvannsmengder gi store økonomiske skader på bygninger,
anlegg og annen infrastruktur. Skader kommer av vanninntrenging i bygninger utenfra, altså
overvann som renner inn i kjeller, tak og lignende, men også kjelleroversvømmelser hvor overvann
og spillvann presses tilbake og opp gjennom sluk i kjellere. Den ene risikoanalysen fra DSB gikk på
ekstremnedbør i by og påfølgende overvann [15]. Konsekvensene overvannet har for infrastruktur,
mennesker og natur presenteres i 4.1.

4.5

Næringsliv

Næringslivet påvirkes direkte av klimaendringer (f.eks. tørkeproblemer for jordbruket) og indirekte
(innsatsfaktorer, som kraftfôr, blir dyrere etter værhendelser i utlandet). Ikke overraskende er de
naturbaserte næringene, som jordbruk og fiskeoppdrett, mest utsatt for virkninger av
klimaendringer. Mest kunnskap finnes også på dette området når det gjelder virkninger av
klimaendringer på næringslivet, spesielt innen matproduksjon. For eksempel gir tørkeperioder økt
skogbrannfare, økt vanningsbehov og utfordringer for settefiskanlegg.
Fiskeoppdrett og mange andre næringer er veldig eksportretta industrier. Dermed er man avhengig
av hva som skjer med resten av verden. Økonomien i Norge og Rogaland er nært knyttet til de
naturgitte forutsetningene. Det gjør økonomien sårbar, men innebærer også nye muligheter.
Økonomien i Rogaland er godt integrert i verdensøkonomien, noe som gir både sårbarhet fordi vi er
avhengige av andre, men også spillerom for å tilpasse oss endringer.
4.5.1 Jordbruk
Rogaland er et stort jordbruksfylke i Norge gitt de gode klimatiske forholdene. Oppsummert for
jordbruket gir økt temperatur lengre vekstsesong, mens jordbruket påvirkes også av økt nedbør med
mer ekstremvær. Primærproduksjonen vil kunne øke, men hendelser vil også kunne gi lavere
produktivitet og økt risiko for skader. Lengre vekstsesong og varmere vær gir fleksibilitet og
potensialet for nye arter. På den andre siden vil ekstremnedbøren føre til økt avrenning, som kan gi
store skader på jordsmonnet og økt dreneringsbehov for å kunne bruke jorda. Risikoen for
planteskadegjørere og husdyrsykdommer som reduserer produktiviteten øker også med
klimaendringer.
Økt planteproduksjonen følger av lengre vekstsesong, høyere temperaturer og mer CO2 i
atmosfæren. Dette gjelder for både Rogaland og Norge. Den frostfrie perioden kan bli vesentlig
lengre, spesielt i lavlandet og ved kysten. Sesongen kan starte tidligere, og resultatet kan være
høsting av flere avlinger i løpet av et år og dyrking av arter og sorter som trenger mer varme.
Dyrkingsområdene kan bli utvidet og det kan åpnes opp for nye vekster. Resultatet isolert sett er
større avlinger.
På den andre siden kan plantehelsen påvirkes negativt. Varmere klima gir trolig raskere
utviklingshastighet for skadeinsekter, flere generasjoner per år, økt utbredelse for skadeinsekter,
sykdomsorganismer og økt forekomst av nye invaderende arter. Her kommer effektene plutselig, for
eksempel at temperaturen må først overstige et terskelnivå. Varmere og fuktigere klima kan gi nye
og ukjente dyresykdommer i Norge, særlig infeksjoner som overføres med insekter eller andre
vektorer.
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De siste årene har vist at bøndene må planlegge både for vann i bøtter og spann og for lite vann.
Begge deler gir problemer, men forskjellige. Sesongen 2017 var svært våt og sesongen 2018 ble
sterkt påvirket av langvarig tørke for store deler av Sør-Norge. En rapport fra en aktiv bonde viser
hvordan avlingene i Norge har variert de siste årene og de mange utfordringene med det været som
har vært [23]. Han undrer seg på framtidsscenarier som viser økt produksjon med klimaendringer,
mens «bøndene erfarer det motsatte, nemlig at det har blitt vanskeligere å ta gode avlinger de senere
årene». En ny rapport fra NIBIO viser også til erfaringer med de siste års værforhold som gir
utfordringer for norsk landbruk [24]. Større variasjoner kan bli vanlig. Dessuten er Norge er i
økende grad avhengig av mat- og fôrvareimport.
Et av scenarioa fra DSB går på global svikt i produksjonen for korn [15]. Lignende eksempler kan
være relevant for jordbruk og fiskeoppdrett i Rogaland. I scenariene blir konsekvensene for Norge
ansett som små, men størst effekt er de indirekte økonomiske tapene for forbrukere og jordbrukere
gjennom dyrere matvarer og innsatsfaktorer (som kraftfor).
Samfunnsøkonomiske analyser viser at jordbruket på Vestlandet kommer bedre ut enn de fleste
regioner i Europa, siden analyser viser at produktiviteten er forventet å øke med klimaendringer.
Men disse analysene tar trolig ikke innover seg alle risikofaktorene som vil slå negativt ut, slik som
ekstremvær og andre typer skader. Det er lettere å regne på de positive effektene enn de negative, og
dermed gir slik analyser trolig for positive resultater.
4.5.1.1 Flom og overvann
Endringer i omfang og intensitet av nedbør vil særlig kunne påvirke jordbruket i Rogaland. Det er
spesielt tidspunktet for nedbør som er avgjørende. I dag har ca. halvparten av dyrka jord i Norge
grøftebehov [25]. Rogaland har et grøftebehov i dag nært det nasjonale gjennomsnittet, med størst
behov på flate områder langs kyststripa. Med mer nedbør og avrenning vil dreneringsbehovet øke.
Mer nedbør kan gi negative effekter som økt risiko for tråkkskader. Bruk av tunge maskiner uten å
ødelegge jordene kan bli vanskelig, slik som til såing, innhøsting og konservering av graset.
Oversvømmelser av landbruksareal kan bety at årets avling går tapt eller får sterkt redusert kvalitet.
Ved ekstremnedbør vil det være risiko for erosjon. Flommer og overvann kan føre til tap eller skade
på jordbruksareal siden landbruksjorda forringes av erosjon, graveskader og tap av næringsstoffer.
Dessuten kan også infrastrukturen skades av vannet, slik som landbrukseiendommer og drivhus.
4.5.1.2 Tørke
Tørke kan redusere kvaliteten og kvantiteten på avlingene, slik sommeren 2018 viste. Denne
sommeren gav store økonomiske tap for norske bønder. Ettersom Rogaland det meste av tiden blir
våtere, vil bedre grøfting være viktig. Men når først tørkeperioden kommer vil slik grøfting
forsterke tørkestresset under tørkeperioder. Det er små forskjeller mellom regioner i Norge når det
kommer til tørkutsatthet. Regionen Rogaland og Sørlandet har 7 % svært tørkeutsatt jord og 25 %
noe tørkeutsatt jord, tett opp til det nasjonale gjennomsnittet [25].
4.5.1.3 Skred
Flere skred og på nye områder kan også skade jordbruksareal.
4.5.2 Skogbruk
De overordnede trendene for jordbruket gjelder også for skogbruket. Skogbruket vil isolert sett
kunne øke produksjonen ved klimaendringer. Klimaendringene vil også kunne gi større risiko for
skader ved stormer, pestutbrudd, tørke og skogbranner, som i noen tilfeller betyr hogst før
hogstmodenhet, tap av skogbestander, reduserte inntekter og tap av karbonlager. Med
klimaendringene vil vintersesongen forkortes og perioden med tele i jorden reduseres og dermed
også sesongen for skogsdrift forkortes.
Stormskader kan bli mer vanlig om høsten og vinteren. Vindfelling skjer lettere når jorda er
vannmettet og rotfestet er svakt, som vil oppstå ved økte nedbørmengder og våt jord og tint mark.
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Risikoen for skogbrann øker også ved klimaendringer, ikke bare fordi tørkeperioden og periodene
med markvannunderskudd vil bli lengre. Flere lynnedslag vil også bidra. Økningen i risikoen blir
størst i Norge rett sør og øst for Rogaland.
4.5.3 Fiskeri og fiskeoppdrett
Klimaendringer kan gi storskala endringer i nøkkelarter som er viktig for produksjon og energioverføring utenfor kysten av Rogaland, som kan være negativt for fiskerier og ressursutnyttelse. På
den positive sida vil klimaendringer, som økt temperatur, kunne lede til økt utbredelse av
fiskeressurser, som makrell, eller innvandring av flere nye arter og fiskeressurser sørfra. Men forsøk
fra oppdrett har vist at laks tar opp fôret dårligere og spiser mindre når temperaturen i havet øker.
Havforsuring kan føre til giftigere algeoppblomstring, som gir utfordringer for fiskeoppdrett [18].
4.5.4 Vannkraft og kraftforsyning
Rogaland er det femte største vannkraftfylke i Norge ved å produsere nesten 15 TWh i året
tilsvarende ca. 10 % av strømproduksjonen her til lands. Mye fjell og mye nedbør i Rogaland gir
vannkraftinntekter. Mer nedbør gir økt avrenning (mer enn 15 % høyere ved slutten av århundret på
Vestlandet), som gir større produksjon (mer enn 10 % høyere ved slutten av århundret på
Vestlandet), men også noe større tap [26]. Mye av veksten i produksjonen på Vestlandet vil komme
ganske tidlig i århundret, spesielt for de kraftverkene som ligger nedenfor isbreer. Den prosentvise
økningen i produksjon ligger tett opp til det nasjonale gjennomsnittet. Tilsiget vil bli jevnere over
året med mildere vintere. Flomtapene vil øke mer på Vestlandet (ca. 80 % høyere flomtap) enn på
Østlandet mot slutten av århundret siden produksjons- og lagringskapasiteten på Vestlandet ikke er
stor nok til å utnytte hele det økte tilsiget. Energiproduksjonen vil bli større, men samtidig vil
etterspørselen gå noe ned med et varmere klima.
Strømbrudd skyldes ofte værhendelser, de vanligste er vind og/eller snøfall, ofte i samband med
ekstremvær. Sterk vind og/eller store våte snømengder kan gi trefall over kraftledninger. De mest
utsatte strekningene i høyfjellet for atmosfærisk ising kan bli enda mer belastet med klimaendringer.
I tillegg påvirker tordenvær påliteligheten og har stått for 10-25 % av avbruddene i nettet. Fram mot
2050 er det forventet opp mot 25 % mer lyn- og tordenaktivitet.
4.5.5 Turisme
Rogaland har en rekke turistattraksjoner. Man kan tenke seg at dårligere vær gir dårlig vilkår, men
vel så viktig er hvordan klimaendringer slår ut i andre land. Norge kan bli et mer populært turistland
fordi utenlandske lokasjoner blir negativt påvirket. For varme somre i Middelhavet kan drive folk
nordover. Selv om de blir vanskeligere for skianlegg her til lands, blir det enda vanskeligere for
skianlegg i Alpene og tilsvarende plasser. Det er lite forskning på hvordan turisme i Rogaland blir
påvirket sammenlignet med turisme i Norge.
4.5.6 Finans
Finanssektoren i Rogaland er også utsatt for globale fysiske risikofaktorer, gjennom
forsikringsindustrien og investeringer i globale markeder, som direkteinvesteringer som er utsatt for
ekstremvær og havnivåstigning.
Klimaendringene vil gi økte kostnader og forsikringsutbetalinger relatert til ekstremvær, spesielt
vann og nedbør. Dette gjelder spesielt bygninger og annen infrastruktur. En ny rapport fra Finans
Norge viser at skadeutbetalinger i Rogaland i perioden 1980-2018 er delt omtrent på midten mellom
vannskader/frost og naturskader (storm, skred, flom, stormflo) [27]. Av vannskader/frost kommer
mer enn halvparten fra vanninntrenging innenfra og med et større bidrag i stopp i avløp og
tilbakeslag. Nasjonalt er fordelingen mellom de ulike skadene ganske lik, men Rogaland kommer
høyt ut på værrelaterte vannskader. Med kraftigere og oftere ekstremnedbør vil man få mye mer av
overvannet. En økning i skadekostnadene fra overvann er observert i statistikken de siste årene.
Skadekostnadene vil øke med ytterligere fortetting og urbanisering.
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4.6

Samlet vurdering av klimaendringenes påvirkning

De siste årene har det kommet mye ny og oppdatert kunnskap om hvordan klimaendringene
påvirker natur og samfunn. Men usikkerhetene og kunnskapshullene er fremdeles store på mange
områder, spesielt på samspillseffekter. Mange av rapportene og studiene går på Norge, Norge som
en del av en større region, eller større regioner i Norge og ikke nødvendigvis på Rogaland. Men de
aller fleste funnene for landet som helhet treffer som regel også Rogaland. Klimaendringene vil
utsette natur og samfunn i Rogaland for store og komplekse endringer, som regel i samspill med
andre menneskelige faktorer eller samfunnsforhold. For naturen er spesielt fjellet utsatt, mens også
kysten med sanddynemarker påvirkes negativt. Rogaland har i dag 32 arter og 34 naturtyper som
står på rødlista for henholdsvis arter og naturtyper hvor klimaendringer er en faktor eller bifaktor.
Ekstremnedbør, flom og havnivåstigning vil påvirke både naturen og samfunnet. Kysten av
Rogaland er blant de områdene i Norge som vil oppleve havnivåstigningen mest merkbart.
Stormfloer som historisk bare skjedde en gang hvert 1000 år, vil bli et vanlig skue hvert eneste år i
Stavanger mot slutten av århundret. Overvann er den klimarelaterte enkeltskaden som gir størst
kostnader i Rogaland, og som også forventes å gi betydelige utfordringer for bygninger og
infrastruktur i Rogaland. Middelverdiene, som den gradvise temperaturstigningen, vil også påvirke
Rogaland gradvis, som at arter gradvis vil flytte nordover og oppover i terrenget. Vi har ikke sett på
hvordan endrete samfunnsforhold vil spille inn sammen med klimaendringer, noe som ikke må
glemmes, men som blir gjort i andre deler av dette prosjektet.
Generelt sett vil positive virkninger på naturgrunnlaget (jordbruk, skogbruk og fiskeri/fiskeoppdrett)
gi positive bidrag for økonomisk virksomhet. Men ofte er usikre og negative momenter ikke med i
overslaget. Likevel er de økonomiske virkningene mindre enn de fysiske anslagene tilsier. Dette
skyldes virkninger på prisene og den økonomiske tilpasningen som følger. Figur 11 viser at studier
peker på klimaendringer som et positivt bidrag til samfunnsøkonomien i Norge, også trolig for
Rogaland, fram til midten av århundret, men at de negative risikofaktorene trolig ikke er godt nok
hensyntatt. På sikt vil trolige de negative virkningene bety mest for norsk økonomi og næringsliv.
Til slutt er trolig de økonomiske virkninger av klimaendringer i utlandet vel så viktige for Rogaland
som de direkte økonomiske virkningene av klimaendringer i Norge.
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Figur 11: Retning på samfunnsøkonomiske konsekvenser som det finnes anslag for og konsekvenser som det
ikke finnes anslag for [4].
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5 Klimarisikoverktøy for
kommuner

Basert på mer eller mindre det samme materialet som vist til i rapporten så langt, går vi nå gjennom
et eksempel på klimarisikoverktøy som Kommunalbanken har gjennomført i samarbeid med
CICERO. Verktøyet er tilgjengelig på https://klimarisiko.kommunalbanken.no/. Klimarisiko for den
enkelte kommune i Rogaland er vist på denne nettsiden. Verktøyet fokuserer på ulike typer
klimarelatert risiko for kommuner, se Figur 12. Vi vil dra fram det som er mest relevant for
næringslivet i Rogaland.

= Mest relevant klimarisiko for næringslivet.

Figur 12: Ulike risikoer som kommunene i Rogaland kan oppleve som er relatert til klimaendringer. Denne
rapporten omhandler mest om fysisk risiko, men tar også opp grenseoverskridende risiko. Omstillingsrisiko løfter
vi også fordi det er en klimarisiko som er viktig for næringslivet i Rogaland.

Dette kapittelet skal belyse risikoen for noen næringer i Rogaland. For det lokale næringslivet er det
en rekke risikoer knyttet til både fysisk risiko og omstillingen til lavutslippssamfunnet
(omstillingsrisiko).
•

•

Fysisk risiko er risiko knyttet til effektene og konsekvenser av klimaendringer.
Ekstremvær, flom, havnivåstigning, ulike typer ras mv. kan – dersom risikoen ikke tas
hensyn til - medføre store direkte og indirekte kostnader for det lokale næringslivet og
eksisterende og ny kommunal infrastruktur.
Omstillingsrisiko kan påvirke næringslivet når endringer i regulering, teknologi eller
konsumentadferd gjør at noen næringer mister konkurransekraften, spesielt hvis ikke de
har evne til å omstille seg.
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5.1

Klimaendringer og konsekvenser for Norge

5.1.1 Fysisk risiko
Den fysiske risikoen av klimaendringer har blitt diskutert i kapitlene 3 og 4. Både i Norge og i
resten av verden ser vi allerede effektene av klimaendringene, f.eks. flom på grunn av
ekstremnedbør. Effektene som vi forventer over de neste 10 til 20 årene bestemmes i hovedsak av
klimagassene som allerede er sluppet ut og som befinner seg i atmosfæren. Klimaendring og
effektene på lengre sikt, frem mot slutten av århundret, er avhengig av globale utslipp over de neste
tiårene. I rapporten her har vi basert oss på ingen klimapolitikk og høye utslipp dette århundret
(RCP8.5). Men risikovurderinger bør også inkludere andre scenarier, spesielt på omstillingsrisiko.
Om, og i hvilken grad, en kommune er utsatt for klimaendringene og -effektene presentert tidligere i
rapporten varierer veldig. Kommuner og organisasjoner må derfor vurdere sannsynligheten for at
enkelte effekter av klimaendringene inntreffer, i hvor stor grad kommunen er eksponert og hvor
sårbare de er for endringen.
I 2018 har et tidligere lite belyst felt fått økt oppmerksomhet, kort nevnt også i 3.12. Det dreier seg
om konsekvensene for Norge av klimaendringer og klimaeffekter i andre land, såkalte
grenseoverskridende klimapåvirkninger. I en utredning utført på oppdrag fra Miljødirektoratet [13]
(EY, 2018) pekes bl.a. at verdens totale produktivitet på lengre sikt til å bli redusert blant annet pga.
klimaendringer. Det er også mulig at klimaendringer kommer til å destabilisere land som ikke er
robuste og som mangler evnen til å tilpasse seg. Det kan skje gjennom en kombinasjon av redusert
matproduksjon og konflikt. I et slikt scenario er det sannsynlig at antall mennesker som flykter fra
ustabile forhold i sine hjemland vil øke. Denne grenseoverskridende risikoen er også et sentralt
punkt i utredningen NOU 2018:17, Klimarisiko og norsk økonomi [28].
Et annet felt som er lite belyst, er det som kan kalles for dynamisk fysisk risiko. Dette innebærer å
gå videre fra å anse klimaendringer som én utfordring til å forvente at endringer i klima framover vil
føre til flere gjensidig forsterkende utfordringer. Et eksempel på dynamisk risiko er en kombinasjon
av en tørkeperiode og hetebølger. Mens vi forstår effektene og konsekvenser av hver av disse
hendelsene for seg, er det utfordrende å se hva de betyr i kombinasjon. Som eksempel kan vi lett
forstå at tørke påvirker bl.a. jordbruk og at hetebølger kan ha negative konsekvenser på helse. I
kombinasjon kan disse værhendelsene medføre en dramatisk og langvarig økning i brannfare.
5.1.2 Norges klimamål - omstillingsrisiko
Det overordnete målet er at Norge skal redusere utslipp av klimagasser med 40 % i 2030, og 8095% i 2050 sammenlignet med 1990-nivå. Dette innebærer at det trolig vil være nødvendig å
gjennomføre nye og mer dyptgripende klimatiltak. Globalt har alle landene i verden blitt enige om å
kutte utslippene ned til netto null i andre halvdel av dette århundret gjennom Parisavtalen. I dette
ligger den en omstillingsrisiko. Dette er på siden av hovedformålet med denne rapporten, og vi går
derfor ikke inn i flere detaljer.

5.2

Klimarisiko for næringslivet

5.2.1 Fysisk risiko
Fysisk risiko beskriver risikoen knyttet til effektene og konsekvensene av klimaendringer. For
eksempel, global oppvarming medfører havnivåstigning (virkning), som påvirker risiko knyttet til
oversvømmelser (effekt), som kan ramme økonomiske verdier (konsekvenser).
Dersom næringslivet ikke tar hensyn til sannsynlige fremtidige effekter av klimaendringer, kan dette
påføre næringslivet store direkte kostnader gjennom skader og true langsiktig økonomisk stabilitet.
Indirekte kostnader oppstår når f.eks. infrastruktur for transport, strøm- eller vannforsyning avbrytes
pga. f.eks. ekstremvær, og næringslivet opplever avbrudd i produksjon som en konsekvens.
Effektene kan skyldes spontane værhendelser som ekstremvær. Ekstremnedbør gir fare for flom og
ekstrem tørke kan øke brannfaren. Effektene kan også skyldes langvarige endringer i værmønstre.
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For eksempel kan endringer i nedbørsmønster, temperatur og økt variabilitet av været medføre
steinsprang samt snø- og løsmasseskred.

5.2.2 Omstillingsrisiko
Næringslivet står i fare for å miste konkurransekraft eller oppleve grunnleggende endringer i
markedet pga. endret regulering, prising av utslipp, teknologisk innovasjon hos konkurrenter eller
endret konsumentadferd. Hvis ikke de næringene som er eksponert og sårbare klarer å omstille seg,
er det fare for lavere økonomisk aktivitet, med konsekvenser for sysselsetting, verdiskapning og i
verste fall fraflytting.
Omstillingsrisiko beskriver konsekvensene knyttet til omstilling til et lavutslippssamfunn. Selv om
omstillingen er nødvendig for å begrense utslipp av klimagasser i atmosfæren og for å nå målene i
Parisavtalen vil denne omstillingen medføre omfattende endringer som kan påvirke næringslivet i
Rogaland. Omstillingsrisiko kan deles inn i fire kategorier:
•
•
•
•

endringer i politiske og regulatoriske rammebetingelser
klimadrevet teknologisk innovasjon
endret forbrukeradferd
omdømmerisiko

Dersom næringslivet rammes av omstillingsrisiko, kan konsekvensene for fylkeskommunen være
lavere sysselsetting, lavere skatteinntekter, fall i eiendomsverdier, negativ befolkningsvekst og en
påvirkning på kommunenes generelle attraktivitet for næringslivet og beboere. Et fall i økonomisk
aktivitet kan også påvirke kommunens arealutvikling (boligfelt, veier, skoler etc.) og annen
infrastruktur. Fylkeskommunen bør være klar over denne koblingen mellom omstillingsrisiko for
næringslivet og konsekvenser for kommunen. I tillegg til kartlegging av denne risikoen kan
kommunen være en proaktiv partner i omstillingen av næringslivet gjennom tilrettelegging av fysisk
og intellektuell infrastruktur.
5.2.3 Vurdering av lokal risiko
Hvor stor klimarisikoen er for næringslivet er avhengig av både sannsynligheten for at risikoen
inntrer, eksponering (utsatthet) for risikoen, og sårbarheten for risikoen.
Hvor alvorlig en av klimarisikoene er for sektorer i næringslivet eller enkelte bedrifter varierer
veldig. Vurdering av klimarelatert risiko bygger på en vurdering av følgende forhold:
•

Sannsynlighet for at noe vil inntreffe (f.eks. flom, høyere karbonpriser etc.)

•

Eksponering / utsatthet for å bli påvirket (f.eks. hvilke næringer kan i utgangspunktet bli
rammet av en risiko?)

•

Sårbarhet dersom det skjer en hendelse. Dette er i hvilken grad hendelsen vil kunne påvirke
eller få konsekvenser for f.eks. eiendommer, infrastruktur eller selskaper. Sårbarheten vil
kunne påvirkes gjennom tilpasning. Selv om f.eks. et område er utsatt for flomrisiko, så er
det ikke nødvendigvis sårbart dersom omfattende tiltak for flomsikring har blitt
gjennomført. Og når det gjelder omstillingsrisiko er ikke næringslivet nødvendigvis sårbar
selv om rammebetingelser strammes inn dersom de har endret eller omstilt seg slik at
konsekvensene ikke blir store.
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Figur 13: Vurdering av lokale klimarelaterte risikoer basert på sannsynlighet, eksponering og sårbarhet, deriblant
hvilke spørsmål vi bør stille oss og hvilke kilder vi kan bruke. Denne rapporten fokuserer mest på sannsynlighet.

Denne måten å vurdere klimarisiko er også i tråd med hva som er presentert av FNs klimapanel
[29]. Modellen viser også at klimarisiko er sammensatt og kan påvirkes (i den grad det er mulig)
både mht. sannsynlighet, utsatthet og sårbarhet.

5.3

Næringer i Rogaland fylke

Her vises informasjon om klimarisiko som kan være relevant for næringslivet i Rogaland, altså både
risiko for endringer i klima og vær, og risiko knyttet til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Disse
risikoene kan påvirke konkurransekraften i næringslivet med ringvirkninger for kommunen. Denne
informasjonen er tenkt å bidra til kartleggingen av den totale klimarisikoen kommunen er utsatt for,
og som grunnlag for dialogen fylkeskommunen bør ha med det lokale næringslivet om klimarisiko.
5.3.1 Hvilke næringer er tatt med?
Av de mer enn 90 næringene som er inkludert i SSBs tosifrede næringskoder har CICERO Senter
for klimaforskning valgt ut 30 næringer (se Tabell 6). Utvalget er basert på en vurdering av
næringenes eksponering for klimarisiko. Noen av næringene påvirkes allerede av klimarisiko. For
andre næringer er det sannsynlig, ut fra modeller fra f. eks. Det Internasjonale Energibyrået IEA, at
disse sektorene vil oppleve fysisk og/ eller overgangsrisiko under ulike framtidsscenarier. Andre
rapporter, f.eks. «Hvordan møte klimarisiko» (Norsk Klimastiftelse) [30] og «Oppdatering av
kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge» (CICERO og Vestlandsforskning for
Miljødirektoratet) [4] er også brukt som referanse i utvelgelsen. Utvalget er likevel ikke fullstendig
og kunne blitt et annet.
Siden fokuset her er på risiko for næringslivet er områder som vann og avløp eller vannforsyning
ikke tatt med. Disse sektorene er i stor grad utsatt for fysisk risiko, men er for det meste dominert av
offentlig eide aktører som ikke er konkurranseutsatte, slik at tap av arbeidsplasser pga. klimarisiko
sannsynligvis ikke er en risiko. Sektorer som undervisning, omsorg eller helsetjenester er ikke tatt
med siden de ikke er like eksponert for klimarisiko sammenlignet med mange andre sektorer i
næringslivet.
I Tabell 6 vises 30 næringer for hele fylket med det totale antallet sysselsatte og den prosentvise
andelen av alle ansettelsesforhold i fylkeskommunen (SSB data, sysselsetting etter bosted, 2018).
Det er 19 næringer som ligger over «cut off» på 0,5 %. I Tabell 7 løfter vi fram de fire største
næringene, som eksempler, og hvilke eksponering de har for fysisk risiko og omstillingsrisiko. For
de andre næringene anbefaler vi bruk av nettsiden til verktøyet.
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Vi anbefaler at Rogaland fylkeskommune i samarbeid med kommunene bruker dette
klimarisikoverktøy på konsekvenser av fysisk risiko og overgangsrisiko for næringslivet i
kartleggingen av risikoen og vurderingen av ringvirkninger for f.eks. arealutvikling og risiko for
fraflytting. Det anbefales også at fylket og kommuner tar opp slike utfordringer i dialogen med
næringslivets bransjeorganisasjoner og de enkelte lokale næringsbedrifter. Eksempler på noen
aktuelle spørsmål gis i Tabell 7.
5.3.2 Eksponering er ikke lik sårbarhet
Vurderingen av hvor sårbar en enkelt bedrift er må gjøres lokalt siden dette er avhengig av hvordan
den enkelte bedriften er rustet mot risikoen og hva slags evne og vilje virksomheten har til å tilpasse
eller omstille seg. Eksemplene på spørsmålene i Tabell 7 viser hvilke spørsmål næringer kan stille
seg.
5.3.3 Fokus på risiko
Dette verktøyet fokuserer på risiko (se Tabell 7). Men i en omstillingsfase finnes det også
muligheter for alle næringer.
Hver næring blir i dette verktøyet vurdert ut fra høyeste tenkbare risiko, «worst case», for denne
næringen. For landbruk betyr det for eksempel at det er tatt utgangspunkt i et scenario med høy
global oppvarming. For næringer knyttet til for eksempel olje- og gassvirksomhet er det tatt
utgangspunkt i et scenario som er mer i tråd med Parisavtalen og altså innebærer mer omfattende
omstilling og dermed overgangsrisiko for denne næringen.
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Tabell 6: Utvalg av 30 næringer (med næringskoder) i Rogaland, sortert etter antall og prosentandel av
ansettelsesforhold. Kilde: SSB, sysselsetting etter bosted, 2018.

Næring (2-sifret næringskode)
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
09 Tjenester til bergverk og utvinning
06 Utvinning av råolje og naturgass
49 Landtransport og rørtransport
01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt
10 Næringsmiddelindustri
45 Handel med og reparasjon av
motorvogner
30 Transportmiddelindustri ellers
25 Metallvareindustri
33 Maskinreparasjon og -installasjon
28 Maskinindustri
52 Transporttjenester og lagring
55 Overnattingsvirksomhet
50 Sjøfart
42 Anleggsvirksomhet
35 Kraftforsyning
24 Metallindustri
23 Mineralproduktindustri

antall sysselsatte
17540
11527
11154
10241
5062
4763
4756

% av alle sysselsatte
7,27
4,78
4,63
4,25
2,1
1,98
1,97

3736
3423
2808
2713
2557
2329
2053
2010
1472
1346
1273
1197

1,55
1,42
1,16
1,13
1,06
0,97
0,85
0,83
0,61
0,56
0,53
0,5

CUT OFF
38 Avfallshåndtering
03 Fiske, fangst og akvakultur
51 Lufttransport
08 Bryting og bergverksdrift ellers
20 Kjemisk industri
07 Bryting av metallholdig malm
22 Gummivare- og plastindustri
02 Skogbruk og tilhørende tjenester
29 Motorkjøretøyindustri
05 Bryting av steinkull og brunkull
19 Petroleums- og kullvareindustri

884
877
589
519
243
220
159
104
91
3
10
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47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
09 Tjenester til bergverk og utvinning
06 Utvinning av råolje og naturgass
49 Landtransport og rørtransport
01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt
10 Næringsmiddelindustri
45 Handel med og reparasjon av motorvogner
30 Transportmiddelindustri ellers
25 Metallvareindustri
33 Maskinreparasjon og -installasjon
28 Maskinindustri
52 Transporttjenester og lagring
55 Overnattingsvirksomhet
50 Sjøfart
42 Anleggsvirksomhet
35 Kraftforsyning
24 Metallindustri
23 Mineralproduktindustri
0

1

2

3

4

5

6

7

% av alle sysselsatte

Figur 14: 19 næringer (med næringskoder) med en prosentvis andel som er lik eller høyere enn 0,5% av alle
ansettelsesforhold i Rogaland (se Tabell 6 for antall sysselsatte per næring).

Tabell 7: Eksponering for fysisk risiko og omstillingsrisiko for de fire største næringene i Rogaland. Spørsmålene
som stilles kan brukes for den enkelte bedrift for å vurdere sårbarhet. Dette er bare et lite utvalg eksempler. Mer
informasjon gis på nettsiden for verktøyet.
2-sifret
næringskode

Næring

Fysisk risiko
Risiko

47

Detaljhandel
(unntatt
motorkjøretøye
r)

Omstillingsrisiko
Konsekvens

Utover lokalisering av virksomheter
er det ingen åpenbare fysiske
risikofaktorer for denne næringen.
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Risiko

Konsekvens

Tiltak for å
redusere
biltrafikk /
sirkulærøkono
mi

Hva innebærer
tiltak for å
redusere
biltrafikk, f.eks.
flytting av
trafikknutepun
kter eller
bomstasjoner,
for plassering
av
kjøpesentre? /
Hva innebærer
overgang til
sirkulærøkono
mi og økt
resirkulering
for
detaljhandelen
?
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2-sifret
næringskode

Næring

Fysisk risiko

Omstillingsrisiko

Risiko

Konsekvens

Risiko

Konsekvens
Hva vil det
innebære hvis
kravene i
offentlige
utlysninger
eller
etterspørselen
fra private
prosjekteiere i
økende grad
krever fossilfrie
byggeplasser
og/eller
rapportering av
utslipp av
klimagasser i
byggefaser?
Hva ville det
innebære hvis
etterspørselen
etter
spesialiserte
tjenester for
utvinning av
olje og gass
faller pga.
redusert
aktivitet og
utfasing av
sektoren over
de neste 30
årene?

43

Spesialisert
bygge- og
anleggsvirksom
het

Ekstremvær
(skade og
tilpasning)

Hva innebærer
økning i
ekstremvær,
særlig ekstrem
nedbør, stormer,
overvann og
flom for
anleggsvirksomh
et, f.eks.
angående
skader og
drenering?

Omstilling til
fossilfri
anleggsvirksom
het

09

Tjenester til
olje og
bergverk

Ekstremvær
(skade og
tilpasning) /
kravspesifikasjo
ner fra kunder

Redusert
etterspørsel
pga. lavere
aktivitet i oljeog
gassvirksomhet
(kun fokus på
olje- og
gassvirksomhet
en her)

06

Utvinning av
olje og
naturgass

Ekstremvær
(skade og
tilpasning)

Hva innebærer
økning i
ekstremvær,
f.eks. tørke,
ekstrem nedbør,
flom eller
havnivåstigning,
for olje- og
gassvirksomhet
og
bergverksdrift?
Hva vil
konsekvensene
være for
etterspørselen
etter
spesialtjenester
fra disse
sektorene, f.eks.
mtp.
kravspesifikasjo
ner?
Hva innebærer
økning av
ekstremvær,
f.eks. tørke,
ekstrem nedbør,
flom eller
havnivåstigning
for konstruksjon
og drift av
onshore- og
offshore
installasjoner?
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Lavere aktivitet
/ utfasing av
utvinning

Hva vil det
bety dersom
aktiviteten i
olje- og
gassnæringen
blir lavere pga.
regulering,
karbonprising
eller lav
etterspørsel? /
Hva vil det
innebære hvis
utfasing av
olje- og
gassvirksomhe
ten over de
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2-sifret
næringskode

Næring

Fysisk risiko
Risiko

Omstillingsrisiko
Konsekvens

Risiko

Konsekvens
neste 30 årene
blir det mest
sannsynlige
scenarioet?
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FORORD

Rogaland fylkeskommune ønsket å få utredet konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i
Rogaland med fokus på utfordringer, muligheter og prioriteringer. Vestlandsforskning leder prosjektet og
det ble inngått avtale med Vestlandsforskning om å gjennomføre en utredning på del 3 i prosjektet, som
har resultert i den foreliggende rapporten. Arbeidet er utført som et samarbeid mellom NORCE og
Meteorologisk Institutt.
Ved Meteorologisk Institutt har Gunnar Livik hatt ansvar for analyse av meteorologiske observasjonsdata,
med hjelp fra Line Båserud, i tillegg til å gi en kort beskrivelse av historisk vær og klima i Rogaland. Ved
NORCE har Marie Pontoppidan analysert data fra klimamodeller. Tyge Løvset har skrevet om karttjenesten
Geonorge. Stephanie Mayer har skrevet om usikkerhet i klimaframskrivninger og hatt ansvar for
sammenstillingen av bidragene i samarbeid med øvrige prosjektdeltakere.
En stor takk går til Carlo Aall (Vestlandsforskning), Marta K. Jansen (Vestlandsforskning) og Elin Valand
(Rogaland Fylkeskommune) for nyttige innspill underveis.
Faglig kvalitetssikrer for delprosjektet har vært Erik Kolstad ved NORCE Klima og Bjerknessenteret for
klimaforskning.
Prosjektet er finansiert med midler fra Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Bergen, 31. januar 2020

Stephanie Mayer, delprosjektleder
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1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Rogaland fylkeskommune har gitt i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og
samfunn i Rogaland - utfordringer, muligheter og prioriteringer. Denne delrapporten svarer på en
justert del 3 i prosjektet som opprinnelig hadde som formål å skissere en metode for utarbeiding
av lokale klimaprofiler. På samlingen 27. november i Stavanger justerte prosjektdeltakere
sammen med oppdragsgiveren del 3 i prosjektet. Dette har ført til at denne delrapporten består
av 3 tema: En analyse av observert og simulert klima med fokus på meteorologiske variabler som
temperatur, nedbør og vind (seksjon 3), en anbefaling om å sette opp korttidsnedbørmåler i
innlandet (seksjon 4) og en oversikt over tilgjengelige digitale verktøy (seksjon 5). I den
avsluttende seksjonen 6 skisseres veien videre. Dette analysearbeidet skal til sist bidra til å
diskutere mål og strategier i regionalplan, og tiltak til handlingsplan i Rogaland.

2 INTRODUKSJON
2.1 Vær og klima i Rogaland
Landskapet spiller en viktig rolle for hvordan værforhold oppleves på et sted (Nitter, 2009). Været
er sammensatt av flere storskala- til lokale faktorer. Lokale faktorer er region, storstilt topografi
(kyst - indre fjordstrøk - innlandet - fjellet), småstilt topografi (flatt - hellende - kupert) og
overflateegenskaper (vann - skog - vegetasjonsløst - sand). Breddegrad, værmønster (lavtrykk høytrykk) og årstidsvariasjoner er knyttet til det storstilte været. For å skille mellom vær og klima
er tidsperioden en viktig faktor. Været skjer på en tidsskala fra minutt til dager, mens klima er
gjennomsnittlig vær på en tidsskala over flere tiår.
Rogaland fylke har et relativt mildt og fuktig klima. Regionen er som resten av Vestlandet påvirket
av lavtrykk som oftest kommer inn fra vest og sørvest. Disse bringer med seg fuktig luft og avgir
nedbør. Vær og klima i Rogaland er preget av lavtrykkene, men også av samspillet mellom
værsystemene og det varierte terrenget i området.
De viktigste meteorologiske variabler som beskriver vær på et sted er temperatur, nedbør og vind.
Disse variablene er observert ved stasjoner vist i Figur 1.

Figur 1: Meteorologiske stasjoner i Rogaland.
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2.2 Klimamodeller
For å beregne klimaendringer brukes klimamodeller. I de fleste klimamodeller beskrives kun
storskala faktorer, mens i regionale klimamodeller beskrives også til dels lokale faktorer knyttet
til region, storstilt topografi og i noen grad overflateegenskaper, men ikke lokale faktorer som
småstilt topografi. Det er derfor ikke mulig å beregne eksplisitt hvordan klimaforhold ved et sted
vil endre seg de neste tiårene. Derimot er det mulig å gi et gjennomsnittlig regionalt estimat om
og hvordan variabler som temperatur, nedbør og vind kan endre seg ved et gitt utslippsscenario.
Fageksperter som oseanografer, hydrologer og geologer kan beregne estimat på hvordan
klimaendringer påvirker havnivå langs kysten, flomfare ved vassdrag og skredfare i bratt terreng.
Slike regionale estimeringer er gitt i form av klimaprofiler for alle fylker i Norge (Hisdal m.fl.,
2017).
I påfølgende seksjon 3 vises informasjon om observert lokal klimautvikling fram til i dag og om
beregnet utvikling mot slutten av århundret under et høyt utslippsscenario. Datagrunnlaget om
framtidig utvikling i temperatur og nedbør er nye forskningsresultater fra R3-prosjektet1. Disse
tall sammenlignes med klimainformasjon som er gitt ut av Norsk Klimaservicesenter i klimaprofil
Rogaland. Samtidig henvises til klimaindeks som er publisert på https://klimaservicesenter.no.

3 OBSERVERT OG FRAMTIDIG KLIMA
3.1 Temperatur
Det er store lokale temperaturforskjeller innad i Rogaland, mellom indre strøk, kystnære strøk og
fjellområdene. I vinterhalvåret er det kjøligere i indre strøk, mens det om sommeren er kjøligere
langs kysten enn i innlandet. Temperaturmålinger i Sola viser en gjennomsnittlig oppvarming på
1,4 °C fra begynnelsen av målingene fra 1936 fram til i dag, mens Sauda viser en litt mer moderat
oppvarming på 1,2 °C siden 1929.

Tabell 1. Middelverdier for temperatur (°C) i referanseperioden 1971-2000.
Stasjon

År

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Sola [7 m.o.h]

7,7

1,9

6,3

13,9

8,5

Sauda [5 m. o.h]

6,6

-0,7

5,8

14,3

6,8

Utsira fyr [55 m.o.h]

7,7

3,2

5,5

12,9

9,1

1 https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/255397
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a)

b)

Figur 2. Observert årlig temperatur (svart) og beregnet trend fra begynnelsen av målingene fram til 2018
(rød). a) Sola som er representativ for kystområder og b) Sauda som er representativ for innlandsområder.

3.2 Nedbør
Gjennomsnittlig årlig nedbør er lavest langs kysten og i ytre strøk av Rogaland, mens midtre og
indre strøk er nedbørrike områder, noen områder med over 3000 mm (Figur 3a). Høst og vinter
er sesongene med mest nedbør, mens vår og tidlig sommer er preget av mindre nedbør (Figur
3b). Om sommeren kan det komme lokalt mye nedbør i løpet av kort tid i form av kraftige
sommerbyger. Intense sommerbyger forekommer oftere i indre og midtre strøk enn langs kysten.
Sett under ett for hele Vest-Norge har nedbørsmengden økt med 35% over de siste 100 år 2.

a)

b)

Figur 3: a) Kart over sørvestlige Norge med gjennomsnittlig årsnedbør i millimeter fra perioden 1971-2000;
b) normal månedsnedbør (1961–1990) i Stavanger og i Sauda.

2

nettside: https://folk.uib.no/ngfhd/Climate/climate-pnor03.html, besøkt 14. desember 2019.
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3.3 Vind
Langs kysten av Rogaland er vinden i vinterhalvåret sterkt påvirket av lavtrykkene som går inn i
Norskehavet. Den hyppigst forekommende vindretningen er i vinterhalvåret sørøstlig (Figur 4). I
sommerhalvåret er det ofte stor daglig variasjon i vindretningen. Den vanligste vindretningen
langs kysten er da nord og nordvestlig på grunn av solgangsvind. Generelt er vindretningen i
lavere liggende områder i innlandet styrt av lokale topografiske forhold, og følger retningen til
fjorder og daler.

a)

b)

Figur 4: Vindroser for Utsira fyr like utenfor kysten av Rogaland. a) Fordeling av vindretning og vindstyrke
for vinterhalvåret (oktober-mars), b) sommerhalvåret (april-september). Basert på observasjoner fra årene
2000-2018.

Nitter (2009) innførte begrepet klimarom som defineres som “et område der klimaet er ensartet
med hensyn til en bestemt klimaparameter, for eksempel temperatur, nedbør, vindretning eller
vindstyrke. Området er avgrenset av topografi og vegetasjon.” Det tas hensyn til klimarom
begrepet i form av en forenklet regional todeling på datagrunnlaget fra SeNorge versjon2. Figur
5 viser gjennomsnittlig årlig nedbør fra 1980-2015 i Rogaland. Vi deler Rogaland inn i et
kystområde og et innlandsområde på grunnlag av en gjennomsnittlig årlig nedbør (P) på 1700
mm: Områder med P>1700 mm klassifiseres som innland, mens landområder med P<1700 mm
er klassifisert som kystregion. Områder nordøst for området med P>1700 mm er ikke tatt hensyn
til i videre beregninger.
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Figur 5: Gjennomsnittlig årlig nedbør i Rogaland (region innenfor rød linje). Fargekoden indikerer årlig
nedbør fra 1700 til 3300 mm.

3.4 Observert klimautvikling i Rogaland
Både temperatur og nedbør har økt i Rogaland de siste tiårene. Det er observert en stigende trend
på alle meteorologiske stasjoner vist i Appendiks. Den stigende trenden varier fra stasjon til
stasjon mellom 0,8 til 2,4 °C og er avhengig av sesong. Den bratteste trenden er observert i
vintermånedene. I perioden 1957-2015 hadde kystregionen en økning i årlig middeltemperatur
på 1,7 °C som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 0,3 °C per tiår (Tabell 2). Størst endring har
det vært i vintersesongen (desember-januar-februar) med en økning på 2,2 °C (0,4 °C per tiår).
Tabell 3 viser at Utsira og Sola som ligger i kystregionen har hatt en større temperaturendring per
tiår for de siste 50 år enn hvis man ser på en lengre tidsserie. Innlandsregionen hadde en økning
i årlig middeltemperatur på 1,3 °C i løpet perioden 1957–2015 (i gjennomsnitt 0,2 °C per tiår). I
denne regionen er det middeltemperaturen i vårsesongen som har økt mest i tidsrommet 1957–
2015. Også i innlandsregionen har det vært en større gjennomsnittlig endring i temperaturen de
siste 50 år sammenlignet med en lengre tidsserie.
Samtidig som det har blitt varmere har det også blitt våtere i Rogaland. I løpet av perioden 1957–
2015 økte den årlige nedbøren i Rogaland. I kystregionen har årlig nedbør økt med 4,9 prosent
per tiår, men med store variasjoner fra sesong til sesong. Nedbøren i vintersesongen har økt mest,
mens sommernedbøren har hatt minst endring (Tabell 4). I innlandsregionen har årlig nedbør økt
med 5,7 prosent per tiår i perioden 1957–2015, men med store variasjoner fra sesong til sesong.
Vinternedbøren har økt mest, mens sommernedbøren har hatt minst endring (Tabell 5). Enkelte
steder har også hatt en liten synkende trend i nedbør i sommersesongen. Økningen per tiår har
vært mindre sett over perioden 1901–2015 og det er høstsesongen som har hatt størst økning
(Hanssen-Bauer m.fl., 2015).
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Tabell 2: Lineær temperaturendring (°C per tiår) i perioden 1957-2015 for de to regionene kyst og innland
basert på det griddede datasettet seNorge versjon 2.
Lokalitet

Datakilde

Tidsrom

År

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Kyst

Grid

1957-2015

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

Innland

Grid

1957-2015

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Tabell 3: Lineær temperaturendring (°C per tiår) basert på stasjonsobservasjoner. Trend for årsverdi og
sesongverdi for de siste femti år (1968-2018) og en lengre tidsserie avhengig av lengden på stasjonens
tilgjengelige måleserie. Verdier for Utsira er hentet fra nettsidene:
https://folk.uib.no/ngfhd/Climate/climate-t-utsira.html og https://ocdp.met.no/.
Lokalitet

Datakilde

Tidsrom

År

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Sola

Observasjon

1935-2018

0,2

0,27

0,19

0,14

0,11

Sola

Observasjon

1968-2018

0,32

0,39

0,3

0,18

0,41

Sauda

Observasjon

1929-2018

0,13

0,26

0,15

0,09

0,12

Sauda

Observasjon

1968-2018

0,3

0,42

0,3

0,12

0,37

Utsira

Observasjon

1968-2018

0,29

0,28

0,29

0,28

0,32

Utsira

Observasjon

1918-2018

0,11

0,11

0,09

0,10

0,11

Tabell 4: Lineær nedbørendring (prosent per tiår) for årlig nedbør og sesongnedbør. Data fra seNorge
versjon 2.
Lokalitet

Datakilde

Tidsrom

År

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Region kyst

Grid

1957-2015

4,9

11,7

4,5

1,3

2,2

Region Innland

Grid

1957-2015

5,7

13,9

6,3

0,6

2,1

Tabell 5: Lineær nedbørendring (prosent per tiår) for årlig nedbør og sesongnedbør. Data fra
stasjonsobservasjoner.
Lokalitet

Datakilde

Tidsrom

År

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Sviland

Observasjon

1901-2015

2,2

1,8

2,2

0,9

3,3

Lysebotn

Observasjon

1901-2015

3,0

2,6

3,4

1,2

4,0

Sola

Observasjon

1957-2015

3,7

12,1

4,6

-0,1

0,1

Sviland

Observasjon

1957-2015

5,3

12,9

5,1

1,8

2,3

Lysebotn

Observasjon

1957-2015

4,6

12,4

6,8

-0,7

0,2
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3.5 Forventede klimaendringer i Rogaland under et høyt utslippsscenario
I klimaprofil Rogaland står: «I klimaprofil Rogaland beskrives forventede klimaendringer med
høye klimagassutslipp fordi regjeringen i Stortingsmeldingen om Klimatilpasning sier at en for å
være «føre var» skal legge til grunn høye alternativer fra de nasjonale klimaframskrivningene når
konsekvensene av klimaendringer vurderes. Dette høye utslippsscenarioet tilsvarer at de globale
klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene.»
I tabell 6 og 7 framstilles endringer i temperatur og nedbør som er beregnet på grunnlag av et
høyt utslippsscenario (RCP8.5)3. Tallene er beregnet med litt forskjellige metoder. Verdier i
klimaprofil Rogaland er beregnet på grunnlag av 10 regionale klimamodeller og viser endringen
mellom to tidsperioder, 2071-2100 vs. 1971-2000. Det vises verdier fra 10 til 90 prosentil for å ta
hensyn til modellusikkerheten. Verdiene for kyst og innlandsområde er derimot et sammendrag
av de samme regionale modellene og nye, mer lokale nedskaleringer (Pontoppidan et al., 2018
og Figurene A.1-A.4 i Appendiks). Her vises temperatur- og nedbørutviklingen på grunnlag av den
beregnede trenden fra 1980 til 2100. I kolonnene kyst og innland vises verdier som et resultat fra
forskjellige modelleringsmetoder.
Når det sammenlignes sesongvise temperaturendringer vist i Tabell 6, så viser seg at
utfallsrommet er ganske likt. Sett under ett vil temperaturen øke med 2,3 – 6,1 °C. Forskjell
mellom temperaturendringer for innland, kyst og hele Rogaland er ikke stor. Når det
sammenlignes verdiene for kyst- og innlandsområdet, så er temperaturøkningen om våren og
sommeren i innlandet litt større enn ved kysten. For hele Rogaland vil temperaturøkningen om
vinteren være størst (se klimaprofil Rogaland).
Tabell 6: Beregnede fremtidige temperaturendringer fram mot slutten av århundre under et høyt
utslippsscenario (RCP8.5) for hele Rogaland (data fra klimaprofil Rogaland4), i kystområde og i
innlandsområdet.
Temperaturendringer
[°C]

Klimaprofil
Rogaland

Kyst

Innland

Vinter

mellom 3,2 og 4,4

mellom 3,6 og 4,6

mellom 3,2 og 4,5

Vår

mellom 2,8 og 4,3

mellom 3,3 og 4,1

mellom 4,1 og 4,4

Sommer

mellom 2,3 og 4,5

mellom 2,8 og 4,8

mellom 3,6 og 6,1

Høst

mellom 3,0 og 4,6

mellom 3,5 og 4,8

mellom 3,8 og 4,9

Generelt sett så viser seg utfallsrommet av beregnede endringer i nedbør å være også ganske likt
(Tabell 7). Men noen forskjell peker seg ut: Den nedre grensen av utfallsrommet om vinteren og
våren er justert opp både for kyst- og innlandsområdet. I innlandsområdet ligger den øvre grensen
av utfallsrommet om høsten 10 % høyere enn for kysten og hele Rogaland.

3

RCP8.5: ‘Representative Concentration Pathway’ på 8,5 W/m2, dvs. et scenario der økningen
av klimagasser øker med samme hastighet som før. Dette fører til en global varmeeffekt på
8,5 W/m2.

4

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofilrogaland/_attachment/10936?_ts=159bb554e03
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Tabell 7: Beregnede fremtidige endringer i nedbør fram mot slutten av århundre for hele Rogaland (data
fra klimaprofil Rogaland5), i kystområde og i innlandsområdet.
Nedbørendringer [%]

Klimaprofil
Rogaland

Kyst

Innland

Vinter

mellom 1 og 30

mellom 19 og 32

mellom 18 og 25

Vår

mellom 3 og 19

mellom 14 og 20

mellom 11 og 22

Sommer

mellom -8 og 15

mellom -9 og 14

mellom -7 og 14

Høst

mellom -6 og 32

mellom 2 og 32

mellom 3 og 43

3.6 Usikkerhet i klimaframskrivninger
Når klimamodellene iverksettes er det flere faktorer som bidrar til ulike typer usikkerhet (kapittel
6 i Hanssen-Bauer m.fl., 2015). Kort fortalt kan årsaken til usikkerheten i klimaframskrivninger
deles opp i tre kategorier:
i.

ii.

iii.

Scenariousikkerhet. Utslippsscenarioer beskriver hvordan verdens samfunnet utvikler
seg. Dette kan tallfestes på grunnlag av faktorer som folketall, velstand (kr/person),
karbonintensitet (CO2/kWh) og energiintensitet (kWh/kr). Her er det mange mulige
scenarioer. Et fremtidsbilde er at vi fortsetter som før, med høy global befolkningsvekst
og høyt forbruk av fossil energi. Dette vil føre til en rask økning av viktige klimagasser som
karbondioksid og metan i atmosfæren.
Usikkerhet i naturlige variasjoner i klimaet som bestemmes av hendelser i jord-systemet
som påvirker vær og klima på global skala som f.eks. store vulkanutbrudd eller
temperatursvingninger over Nord-Atlanteren (Nordatlantisk Oscillasjon) som fører til at
Norge i noen år får enten en relativ varm og våt vinter eller en relativ kald og tørr vinter
(kapittel 2.2 i Hanssen-Bauer m.fl., 2015).
Modellusikkerhet. Alle klimamodeller beskriver fysiske prosesser som havstrøm,
lavtrykksbaner, smelting av havis, etc. på litt forskjellig måte. For å ta hensyn til
modellusikkerheten brukes derfor ofte flere enn en modell for å kunne gi et estimat på
utfallsrommet av resultatet.

På global skala kommer det største bidraget i den totale usikkerheten fra scenariousikkerhet
(Hawkins og Sutton, 2009). I klimatilpasningsarbeidet i Norge er det gitt klare føringer om at det
norske samfunnet skal tilpasse seg et endret klima på grunnlag av det høyeste utslippsscenario
(RCP8.5) for å følge føre-var prinsippet (Meld St. 33). Videre er det interessant å merke seg at
usikkerhetsbidraget fra naturlige variasjoner og forskjellige modeller er omtrent like stor, men
mindre enn scenariousikkerheten.
Rogaland, som resten av Vestlandet, er påvirket av lavtrykk som oftest kommer inn fra vest og
sørvest (se avsnitt 2.2). Det er fortsatt slik at de fleste lavtrykk i klimamodeller ofte treffer Europa
for langt sør f.eks. Frankrike istedenfor Norges kyst. For Rogalands framtidige klimautvikling er
dette en svært viktig usikkerhetsfaktor. I tillegg er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til en
eventuell systematisk endring av lavtrykksbanene i framtiden. Treffer de lengre sør enn observert
5

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofilrogaland/_attachment/10936?_ts=159bb554e03
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i dagens klima, kan det bety mer nedbør på østsiden av Langfjellet. Hvis det derimot ikke skjer en
systematisk endring i lavtrykksbanene, vil de fleste treffe Vestlandet og vil føre til mer intens
nedbør siden atmosfæren vil være varmere i et framtidig klima.
På nettsiden https://klimaservicesenter.no kan man se hvordan klimaindekser som temperatur,
nedbør, vekstsesong, avrenning, markvannsunderskudd, snø, fordamping og flom kan endre seg
i et framtidig klima. I figur 6 vises eksempler for temperaturendringen i Rogaland (Figur 6a)) og
endring i nedbør i region Sør-Vestlandet (Figur 6b)). Generelt er temperaturen mindre usikker
enn andre klimaindekser. Derimot er endringen i nedbør mer usikker. I figur 6b er det nesten
ingen overlapp mellom observert og simulert nedbøravvik (i prosent) fra normalen (periode 19712000). Her er det flere momenter som spiller inn: Modellusikkerheten i hvordan og hvor
lavtrykksbanene vil treffe Europa, og lokale vekselvirkninger med landskapet som påvirker
mikrofysiske prosesser i skyer. Dette er hovedgrunnen til hvorfor regional til lokal
klimainformasjon, spesielt nedbør, er mer usikker enn nasjonal klimainformasjon. I tillegg til dette
kommer den valgte utjevningsmetoden (30-årsfiltrering) i figur 6b) som fører til at de første og
siste 10 årene i begge grafene er ikke like pålitelige som verdiene ellers.

a)

b)

Figur 6: a) Utvikling av temperatur i Rogaland i perioden 1900-2100. Verdiene viser avvik (°C) fra
referanseperioden 1971-2000. b) Utvikling av nedbør i Region Sør-Vestlandet i perioden 1900-2100.
Verdiene viser avvik (%) fra referanseperioden 1971-2000. Svart kurve viser observasjoner, utjevnet for å
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illustrere variasjoner på en 30-års skala. Farget kurve viser trend i medianverdi fra 10 regionale
nedskaleringer, fram til 2031-2060 og 2071-2100. Skravert område indikerer spredning mellom lav og høy
klimaframskrivning (10 og 90 prosentiler).

4

KORTTIDSNEDBØRMÅLER

For å kunne beregne intensitet-varighet-frekvens kurver (IVF) for nedbør for en lokasjon trengs
det en måleserie på minst 10 år. Måledata må komme fra en type nedbørmåler som heter
vippepluviometer. Per i dag er det i kystregionen av Rogaland nokså bra dekning med syv
stasjoner, mens i det er ingen målinger av korttidsnedbør i innlandsregionen. Den nærmeste
stasjonen var i Hylestad-Brokke (Agder) som har en måleserie fra 1971 til 1981. Det anbefales
derfor at minst en til to stasjoner med vippepluviometer og termometer installeres i
innlandsregionen. Temperaturmåling vil gi nyttig tilleggsinformasjon om nedbøren faller som snø,
sludd eller regn.
Det er både mulig og vanlig for norske kommuner å installere og drifte vippepluviometer stasjoner
på egenhånd og overføre data fra disse til MET sine systemer. Av økonomiske hensyn anbefales
det kommunene å gå sammen med flere kommuner og kjøpe inn gode måleinstrumenter.
Brosjyren “Værstasjoner i Norske kommuner”6 gir grunnleggende informasjon om korrekt
oppstilling av meteorologiske instrumenter. Når det gjelder ytterligere veiledning for oppføring
av måleinstrumenter og dataoverføring anbefaler vi å kontakte MET direkte.

Figur 7: Skjermdump fra https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml som viser lokasjon av
vippepluviometer stasjoner i Rogaland.

6

Nettside: besøkt 21. januar 2020:
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/dimensjonerende-nedb%C3%B8r/hjelp-til%C3%A5-etablere-v%C3%A6rstasjon/_attachment/7107?_ts=150a498c4cc
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5

DIGITALE VERKTØY

I kommunalt klimatilpasningsarbeid oppleves det som utfordrende at relevant informasjon om
fysisk risiko som ekstremnedbør, flom, skred, havnivåstigning, osv. finnes på mange forskjellige
nettsider som er drevet og vedlikeholdt av forskjellige aktører (Tabell 8). Samtidig har kommuner
ansvar for lokal klimatilpasning og skal holde seg oppdatert i mange fagfelt.
Et interessant digitalt verktøy er Geonorge som er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom
offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet
informasjon. Geonorge, https://kart.geonorge.no/ utvikles og driftes av Kartverket på vegne av
partene i Norge digitalt samarbeidet. Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen
stedfestet informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få tilgang til det som er
tilgjengelig av slik informasjon som karttema om geologi, natur, samferdsel, friluftsliv,
kulturminner, landbruk, plan og samfunnssikkerhet (f.eks. flomsonekart og aktsomhetskart om
snøskred). En nyttig funksjon her er at flere kartlag/informasjon kan legges opp på hverandre.
Tabell 8: En sannsynligvis ikke helt fullstendig oversikt over diverse digitale verktøy som inneholder
informasjon som er relevant for klimatilpasning i Norge.
Myndighet eller
organisasjon

produkt

Nettbasert verktøy

Direktorat for
Samfunnssikkerhet
og beredskap
(DSB)

Klimahjelperen - en veileder i hvordan ivareta
samfunnssikkerhet og klimatilpasning i
planlegging etter plan- og bygningsloven

https://www.dsb.no/veiledere-handbokerog-informasjonsmateriell/klimahjelperen/

Kartverket

Se havnivå: konsekvenser av havnivåendring i
interaktivt kart

https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-i-kart/

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)

Farekart om flomsoner, kvikkleire, fjellskred,
skredfaresoner, flomhendelser,
skredhendelser

https://kartkatalog.nve.no/#kart

Meteorologisk
Institutt (MET)

vær- og klimadata
fra historiske data til sanntidsobservasjoner

eklima.met.no

samarbeid mellom
NVE, MET og
Kartverket

SeNorge: daglig oppdaterte kart over snø-,
vær- og vannforhold og klima for Norge

http://www.senorge.no

Miljødirektoratet

Veiledning, erfaring og kunnskap om
klimatilpasning

www.klimatilpasning.no

Fylkesmannen i
Rogaland og
Rogaland
Fylkeskommune

Temakart Rogaland is a map service managed
by the County Governor of Rogaland,
Rogaland County Council, Norwegian Mapping
Authority (Kartverket) Rogaland and several
other members of "Norge digitalt".

https://www.temakart-rogaland.no/

Norsk
Klimaservicesenter
et samarbeid
mellom
Meteorologisk
Institutt, NVE,
NORCE og

hovednettside

www.klimaservicesenter.no

Klima i Norge 2100 rapport

https://klimaservicesenter.no/faces/deskt
op/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/
klima-i-norge-2100

Klimaprofiler for fylker
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Bjerknessenter for
klimaforskning
Klimaindekser i forma av kart: temperatur,
vekstsesong, nedbør, avrenning,
markvannsunderskudd, snø, fordamping og
flom
Dataportal seklima: observasjoner og
værstatistikk (beta-versjon)
Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF)-verdier fra
målestasjoner

https://klimaservicesenter.no/faces/deskt
op/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/
klimaprofiler
https://klimaservicesenter.no/faces/deskt
op/scenarios.xhtml

https://klimaservicesenter.no/observation
s/
https://klimaservicesenter.no/faces/deskt
op/idf.xhtml

Den norske stats
kommunalbank

Informasjon om hvordan kommuner kan jobbe
med klimarisiko?

https://klimarisiko.kommunalbanken.no/

Norsk Institutt for
bioøkonomi (NIBIO)

Informasjon om areal, landskap, jordsmonn,
reindrift og skog

https://kilden.nibio.no

Generelt er det opp til eieren av produsert kartdata om dataene lastes opp til Geonorge. I
veiledere7 beskrives hvordan datasett og tjenester skal dokumenteres før leveranse, eller
hvordan man skal levere filer og grensesnitt (API/nettbaserte tjenester).
Geonorge tilbyr et abstrahert grensesnitt, GeonorgeAPI, som forenkler kodingen, og eieren kan
enkelt legge til, oppdatere, eller slette data. For dette, må eieren være part i Norge Digitalt. APIet er skrevet i programmeringsspråket C#, og kommuniserer med Geonorge.no via en
underliggende CSW Service (Catalog Service for the Web), som består av kartinformasjons-data
og tjenester - typisk KML-data (geometri) og WMS-tjenester for tilgang til kart-elementer og
metadata.
Her har Rogaland allerede kommet langt i arbeidet og et temakart for hele Rogaland fylke
https://www.temakart-rogaland.no/ er etablert. Rogaland har lagt inn en del nasjonale datasett
på plattformen som er klippet til fylke. Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland
legger inn data her: https://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/.
Norsk Klimaservicesenter har lagt ut data i form av kart og delvis også i form av grafer om
endring i temperatur (middel, maksimum og minimum, år og sesong), vekstsesong, nedbør (et
eksempel er vist i Figur 6), avrenning, markvannsunderskudd, snø fordamping og flom på:
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/scenarios.xhtml.

6 VEIEN VIDERE
Å samle kartdata fra mange forskjellige nettsteder (se Tabell 8) i én kartløsning betraktes som et
nyttig digitalt verktøy med tanke på planarbeid og formidling til offentligheten.
Et viktig arbeid som vil kunne bety mye for tilgang til relevante data i arbeidet med klimatilpasning
er «kunnskapsbanken» igangsatt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB),
Finans Norge, Norsk Naturskadepool og forsikringsselskapene. Målet er å samle data om
7

Nettside besøkt: 27.01.2020: https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/veiledere/.

16

utbetalinger for klimaskader for offentlig planlegging. På sikt kan disse dataene kombineres med
klimaframskrivninger for å lage et analyseverktøy for mulig framtidig utvikling av klimaskade 8.
Hvor langt dette arbeidet har kommet er ukjent for prosjektdeltakere, men ville være interessant
å undersøke videre.
På sikt kan det være en mulighet at Norsk Klimaservicesenter vurderer å tilrettelegge et utvalg av
klimaindekser/variabler slik at dataene kan mates inn i GeonorgeAPI. Siden Rogaland fylke
allerede har kommet langt med https://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/-løsningen
kan det tenkes at Rogaland brukes i et pilotprosjekt. Kartinformasjon f.eks. om dyrearter kan
eksempelvis kombineres med informasjon om endring i temperatur (minimum, maksimum, antall
passeringer av frysepunktet), eller aktsomhetskart om jord- og flomskred kan kombineres med
informasjon om endring korttidsnedbør på forskjellige kartlag. Dette er noe som potentielt kan
forenkle tverrsektorielt klimatilpasningsarbeid på tema som naturmangfold eller samfunnssikkerhet på regionalt til lokalt nivå.
I Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR, 2018) skrives
i avsnitt 4.3: «[...] Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra
nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere og i de
fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet. Klimaprofilene vil være en viktig del av
kunnskapsgrunnlaget. Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å supplere nasjonal og
regional informasjon med kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere uønskede
naturhendelser. [...]»
Det anbefales å bruke både DSB TEMA/Klimahjelperen, klimaprofil Rogaland på nettsiden
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofil
er/klimaprofil-rogaland i tillegg til nye anbefalinger for klimapåslag for korttidsnedbør (Dyrrdal og
Førland, 2019). I Tabell 6 og 7 vises en sammenstilling av beregnede endringer i temperatur og
nedbør for Rogaland, kyst- og innlandsområde. Samlet sett er endringene i regionen ganske likt.
Men for endringen i nedbør anbefales to justeringer: Økningen om vinteren anbefales å justere
fra 18% til 25% for kystregionen og til 22% for innlandsregionen, og økningen om våren anbefales
å justere fra 12% til 17% både for kyst- og innlandsregionen.
Videre anbefales at det investeres i korttidsnedbørmålere, særlig i innlandsregionen. Her finnes
ingen målinger av korttidsnedbør per i dag. Det anbefales derfor at minst 1-2 stasjoner med
vippepluviometer og termometer installeres i innlandsregionen, f.eks. i øvre del av Håelvas
nedbørfelt (jf. Figur 3.1 i Molersmyr m.fl., 2020). Av økonomiske hensyn anbefales det
kommunene å gå sammen med flere kommuner og kjøpe inn gode måleinstrumenter. På sikt er
dette et tiltak som vil føre til et bedre datagrunnlag med tanke på en forventet økning i
(ekstrem)nedbør i regionen.

8

Online dokument besøkt 27.01.2020:
https://tema.miljodirektoratet.no/Documents/Arrangementer/Klimatilpasningforedrag/Kunns
kapsbanken%20%20hva%20er%20den%20og%20hvva%20kan%20den%20brukes%20til,%20Ku
nnskapsbanken.pdf
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Figur A.1: Beregnet middeltemperaturutvikling for innlandsområde fra 1980 til 2100 med et høyt
utslippsscenario (RCP8.5). Forskjellige farger indikerer forskjellige beregningsmetoder. ESD: Empiricalstatistical downscaling, DD: dynamical downscaling, KSS: 10 bias-korrigerte modeller fra EuroCORDEX/Norsk Klimaservicesenter. Obs: Griddet observert data for hele Norge (seNorge versjon 2).
Beregnet trend fra 1980 til 2100 for hver beregningsmetode er vist i nedre del i hver av figurene.
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Figur A.2: Beregnet middeltemperaturutvikling for kystområde fra 1980 til 2100 med et høyt
utslippsscenario (RCP8.5). Forskjellige farger indikerer forskjellige beregningsmetoder. ESD: Empiricalstatistical downscaling, DD: dynamical downscaling, KSS: 10 bias-korrigerte modeller fra EuroCORDEX/Norsk Klimaservicesenter. Obs: Griddet observert data for hele Norge (seNorge versjon 2).
Beregnet trend fra 1980 til 2100 for hver beregningsmetode er vist i nedre del i hver av figurene.
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Års- og sesongnedbør for stasjonsobservasjoner i antall millimeter
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Figur A.3: Beregnet sesongnedbørutvikling for innlandsområde fra 1980 til 2100 med et høyt
utslippsscenario (RCP8.5). Forskjellige farger indikerer forskjellige beregningsmetoder. ESD: Empiricalstatistical downscaling, DD: dynamical downscaling, KSS: 10 bias-korrigerte modeller fra EuroCORDEX/Norsk Klimaservicesenter. Obs: Griddet observert data for hele Norge (seNorge versjon 2).
Beregnet trend fra 1980 til 2100 for hver beregningsmetode er vist i nedre del i hver av figurene.

Figur A.4: Beregnet sesongnedbørutvikling for kystområde fra 1980 til 2100 med et høyt utslippsscenario
(RCP8.5). Forskjellige farger indikerer forskjellige beregningsmetoder. ESD: Empirical-statistical
downscaling, DD: dynamical downscaling, KSS: 10 bias-korrigerte modeller fra Euro-CORDEX/Norsk
Klimaservicesenter. Obs: Griddet observert data for hele Norge (seNorge versjon 2). Beregnet trend fra
1980 til 2100 for hver beregningsmetode er vist i nedre del i hver av figurene.
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Tatt til etterretning
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Tatt til etterretning
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Tatt til etterretning
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Behandling:
1. Grindhaug (KRF) viste til sak om økning i transportkostnader for utviklingshemmede.
Grindhaug (KRF) fremmet følgende fellesforslag for AP,FRP, KRF, SP og V:
Vi er opptatt av en rettferdig ordning og ønsker en sak til kommunestyret 20/4 hvor en legger opp til at en
harmonisering av egenandel skjer over en periode på 3 år.
Gaard (H) fremmet fellesforslag for H, SV og KL:
Vi ønsker en sak til kommunestyret der transport for/av funksjonshemmede legges frem for kommunestyret.
Det vektlegges normalt behov, herunder arbeid.
Votering:
Grindhaug (KRF) trekker sitt forslag.
Fellesforslag fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt

2. Medhaug (H) etterspurte status for interkommunal legevakt og brannsamarbeid.
Interkommunal legevakt og brannsamarbeid
Ordfører svarte:
Status brannsamarbeid:
Haugesund kommune har sagt opp sitt samarbeid i avtalen, som opprinnelig var mellom 9
kommuner. Det er gjort forsøk fra selskapets side å få til et drøftingsmøte, noe Haugesund
kommune nå er positive til.
Styreleder, leder representantskapet og ordfører i største eierkommunen skal møtes for drøfting i
midten av mars. Et eventuelt resultat skal da opp til ny behandling i representantskapet.
Status legevakten:
Tysværs intensjon er å få ny interkommunal legevakt på Raglamyr. Karmøy kommune ønsker ny
sak, forhåpentligvis i løpet av våren. Mulig Karmøy kommune stiller som vertskommune for
samarbeidet.
Gaard (H) ønsker over kostnadsoverslag ved at Haugesund trakk seg fra Haugaland Brann og
Redning IKS.
Rådmannen skal besvare dette spørsmålet.

3. Thorheim (KL) etterspurte status for seniorlandsby på Spanne.
Ordfører svarte: Det har vært mekling med Fylkesmannen i saken, og dialog med de 3 eierne av
aktuelle eiendommer. Den ene eieren, Haugaland kraft, er fornøyd med tilbudet. De 2 andre
eierne er privatpersoner, og har mottatt ulik takst på sine eiendommer. Det har vært uenighet om
verdsettingen, og det er nå gjort vedtak om ekspropriasjon. Karmøy kommune har som mål å øke
med 100 sykehjemsplasser innen år 2026, hvor 60 plasser blir i seniorlandsbyen.

4. Thorheim (KL) etterspurte status for Reiselivsfond – fjord motorpark.
Ordfører svarte: Tingrettsbehandling (gyldighetsvurdering av vedtaket) 17.-18.mars og 24.-25.
mars

5. Thorheim (KL) etterspurte status for Rogfast.
Ordfører svarte: Vi ønsker å gjenoppta anleggsarbeidene omgående. Viktig også for Karmsund
havn. Utfylling i sjø skal komme fra masser fra Rogfast
Haugaland næringspark – flere store nasjonale og internasjonale aktører er aktuelle. Håper på
nyetablering og oppsving. Karmsund havn – driftspreget havn – fremstå offentlig.

6. Gaard (H) etterspurte status for omkjøringsvegen.
Ordfører svarte: Møte i styringsgruppen. Skriv som underlag. Porteføljeinnretning 1, 2 og 3.
Fram til nyttår var det Statens vegvesen som var ansvarlig og ledet prosjektet, mens nå har
Fylkeskommunen overtatt. Under ledelse av Statens vegvesen ble det formidlet at prosjektet er
fullfinansiert (691 mill kr uten kulvert. Eventuell kulvert eller miljøtunnel, var ikke
kostnadsberegnet).
Ferde har i telefonmøte med styringsgruppen uttalt at det blir mindre inntekter i
bompengepakken.
Det er satt av større beløp til usikkerhet ved prosjekter, og er en defensiv innstilling til å vurdere
usikkerhetsmomentene ved prosjektet. (+/- 10%). Prioriteringer og omprioriteringer. Ordfører og
varaordfører skal i styringsmøte. Grunnlaget Gaard viser til er et utgangspunkt for møtet.
Hansen (SV) Bekymret for om realiteten er om omkjøringsvegen ikke er finansiert
Ønsker en Plan B for mest mulig midler til vegprosjekter. Delprosjekter: oppgradering Åkra,
Veakrossen, FV547

7. Oversendelsesforslag fremsatt av Hansen (SV)

Festivalarrangører har etterlyst retningslinjer for en vergeordning ved kulturarrangementer i
kommunen.
Forslag:
- Formannskapet ber rådmannen i samarbeid med aktuelle arrangører å utarbeide forslag til
retningslinjer for vergeordning ved kulturarrangementer i kommunen.
-

Formannskapet forutsetter at retningslinjene vil føre til at flere får anledning til å delta på
kulturarrangementer, festivaler og konserter.

-

Formannskapet forutsetter at en vergeordning ikke bryter med, eller medfører endring av,
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Oversendelsesforslaget ble oversendt rådmannen.

8. Grønningen (SP) viser til at det er dårlig tilstand på kommunale sideveger. Kommunens
ansvar ved vedlikehold på veg.
Svaret skal utredes i notat. Formannskapet vil få notatet så snart dette foreligger.

Vedtak:

