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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.20

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra kommunestyret 10.02.20.

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen.
Møtedato: 10.02.2020
Tid : Kl. 18:00 - 00:00
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Storesund Siv J.
Hult Robin
Holvik John K.
Stine K. Bjelland
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Hop Ruth Mariann
Midtun Rune
Endresen Einar R.
Ørpetvedt Veronica Helen
Tjøsvoll Bente
Vaksdal Øyvind
Aarvik Geir
Gaard Tor Kristian
Simonsen Aase
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Alsaker Roald
Aarhus Dag Inge
Hatløy Kåre
Nilsen Ole Kristian
Skorpe Geir Harald
Thorheim Helge
Borg Susan Elin
Løndalen Lillian Levik
Hagland Trygve
Melhus Tor Inge
Mannes Per Magnus
Grindhaug Alf Magne
Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KRF
KRF
KRF

Fremmøte

Forfall

Forfall
Permittert etter sak 6
Forfall
Forfall

Forfall

Forfall
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Sjurseth Per Inge
Aarvik Alexander
Sæbø Nina Ve
Nilsen Erlend
Nordbø Eivind
Ellingsen Hans Falnes
Slotnes Hilde Karine
Dahl Ingvald Frøyland

KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
FRP
FRP
H
H
H
KL
SV
V

Forfall
Forfall
Møtte for Rune Midtun
Møtte for Øyvind Vaksdal
Møtte for Aase Simonsen
Møtte for Kåre Hatløy
Møtte for Randi Wisnæs
Møtte for Susan Borg
Møtte for Odd M. Hansen
Møtte for Asbjørn Eik-Nes

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse- og
omsorg, kommunalsjef oppvekst- og kultur og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

Innledningsvis ble det avholdt en orientering om beredskapsarbeidet i kommunen ved
beredskapskoordinatorer Lene Yvonne Kvilhaug og Eivind Jahren.

Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Innledningsvis ble følgende saker krysset ut og enstemmig vedtatt:
1/20, 2/20, 3/20, 7/20:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV MØTEPROTKOLL - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 16.12.2019.

Saknr. 2/20
VALG AV MEDLEMMER TIL KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG 2019-2023

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Ordfører velges som fast medlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden 20192023.
2. Varaordfører velges som varamedlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden
2019-2023.

Saknr. 3/20
KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON - 10.02.2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret stadfester at Silvia May Stange får delegert vigselsmyndighet ved
tiltredelse hos kommuneadvokatkontoret ihht pkt 1 i kommunestyrets vedtak av 20.11.2017,
saksnr 102/17.
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Saknr. 4/20
ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Behandling:
Jens Inge Ve (SP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av
sin ektefelles stilling som daglig leder i en privat barnehage.
Ve fratrådte
44 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Ve er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Ve (SP) enstemmig vedtatt inhabil.
Nilsen (Ap) redegjorde for Jan Birger Medhaug (H) sin habilitet, hvor Medhaug er å anse
som direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styreleder i privat barnehage.
Medhaug fratrådte
43 representanter til stede.
Nilsen (Ap) redegjorde for Roald Alsaker (H) sin habilitet, hvor Alsaker er å anse som
direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styremedlem i privat barnehage.
Alsaker fratrådte.
42 representanter til stede.
Niklas Pannagel Grindvold (MDG) Fremmet felles tilleggsforslag fra MDG og H som pkt. 3
til rådmannens vedtak:
3. Karmøy kommune skal benytte veileder og modell utarbeidet av KS/PBL ved beregning av tilskudd
til private barnehager.
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.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
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Tilleggsforslag fremsatt av Grindvold (MDG) fikk 11 stemmer (MDG 2, H 9) mot 31
stemmer, og falt.
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.
Ve (SP), Medhaug (H) og Alsaker (H) tiltrådte.
45 representanter til stede
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av
private barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale
barnehagene hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og
bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

Saknr. 5/20
FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Behandling:
Einar Endresen (FRP) fremmet følgende felles forslag fra FRP, H, SV, KL:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy søker om opptak i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester
2. Kommunestyret vedtar endelig om kommunen skal delta i forsøksordningen når
man har sett hvilket tilbud staten kan gi kommunen.
3. Før saken avgjøres endelig skal det gjennomføres reelle forhandlinger med staten
om hva staten kan tilby Karmøy kommune, og hva staten forventer at Karmøy
kommune bidrar med.

Votering:
Forslag fremsatt av Endresen (FRP) fikk 25 stemmer (KL 6, H 9, SV 2, MDG 2, FRP 6) og ble
dermed vedtatt mot 20 stemmer.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy søker om opptak i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester
2. Kommunestyret vedtar endelig om kommunen skal delta i forsøksordningen når
man har sett hvilket tilbud staten kan gi kommunen.
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3. Før saken avgjøres endelig skal det gjennomføres reelle forhandlinger med staten
om hva staten kan tilby Karmøy kommune, og hva staten forventer at Karmøy
kommune bidrar med.

Saknr. 6/20
NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Behandling:
Ole Kristian Nilsen (H) fremmet forslag om å stryke pkt. 5 i innstilling til vedtak.
Svanhild Andersen (AP) fremmet forslag om å la pkt. 5 stå med følgende tillegg:
Før reiselivsfondet kan investere i «The Viking Planet» skal saken politisk behandles i formannskapet i
Karmøy
Votering:
Innstilling til vedtak pkt. 1 – 4 og pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til pkt. 5 utgår, og kommunestyret stemmer over forslagene fremsatt av
O.K.Nilsen (H) og Andersen (AP).
Forslag fra Andersen (AP) fikk 25 stemmer (AP 10, FRP 6, KRF 5, SP 4), og forslaget
fremsatt av Gaard (H) falt.
Kommunestyret mottok permisjonssøknad fra Gaard (H).
Permisjonssøknaden ble enstemmig vedtatt
44 representanter til stede resten av møtet.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner.
Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå
registreringen i Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i
reiselivsfondet etter etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
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4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern
forvaltning av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type
risiko. Før reiselivsfondet kan investere i «The Viking Planet» skal saken politisk behandles
i formannskapet i Karmøy.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».

Saknr. 7/20
OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Behandling:
Innstilling 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.
Saknr. 8/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Behandling:
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.
Innstillingen enstemmig vedtatt
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:

Side 7 av 24

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.

2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.

3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

Saknr. 9/20
PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Behandling:
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer ( MDG x 2, SV x 2)
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan 2112 - detaljregulering for Ospøy småbåthavn, gnr. 1/48
m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart og bestemmelser datert
10.02.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

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

Saknr. 10/20
REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Behandling:
Vedtak:
1. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
Til etterretning
2.

Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
Til etterretning

3.

Årsrapport 2019 - Kemneren i Karmøy
Til etterretning

4. Finansrapport 3. tertial 2019
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Til etterretning
5. Oversendelse av søknad om å sette i gang utredning - Justering av kommunegrense
mellom Haugesund og Karmøy
Til etterretning
6. Rapportering – politiske saker behandlet i kommunestyret 2019
Til etterretning
7.

Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020
Til etterretning

8. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap
Til etterretning
9. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
Til etterretning
10. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
Til etterretning
11. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
Til etterretning
12. Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019
Til etterretning
13. Saksprotokoll fra formannskapsmøtets behandling av sak 2/10 –
oversendelsesforslag fra kommunestyremøtet 16.12.2019
Til etterretning
14. Tilbakemelding fra Vegdirektoratet til forslag til revidert bompengeopplegg for
Haugalandspakken
Til etterretning
15. Orientering - Overføring til grønn fase - bygging av stangeland skole og
stangelandshallen
Til etterretning
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Saknr. 11/20
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Behandling:
Informasjon fra ordfører:
Ordfører orienterte om at rådmannen skal foreta presentering av regnskap 2019 i
kommunestyresalen på mandag, 17.02 kl. 14.30.
Videre ble det informert om at formannskapet er invitert til Bokn for felles møte mellom
formannskapene i Karmøy og Bokn tirsdag 17.mars kl. 19.00.

Oversendelsesforslag fremsatt av Marianns 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.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
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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.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

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.
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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

2

3

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.»

Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.

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:
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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.

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.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
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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.

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).»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

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.

Spørsmål sendt inn i forkant av kommunestyremøtet (innen torsdag kl. 12):
Spørsmål 1 fremsatt av Nina Ve Sæbø (H):
«Karmøy Høyre ønsker en oppdatering på status hos KVOS.
Sitat fra saksprotokoll- Bosetting av flyktninger 2020 fra kommunestyremøtet i desember
2019.
Grindhaug foreslo følgende som punkt 4:
«Kommunestyret har klare forventinger til den nye modellen med samhandling mellom
KVOS og NAV at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte
både for elever og ansatte, ordningen evalueres.»
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Hvordan kan kompetansekravene ivaretas som i dag, når elevene får redusert tilbud fra fem
dager i uken til tre?
På Regjeringen.no kan en lese om høringen til lov om integrering, der det er forslag til
endringer. Høringsfristen var den 15/11-2019.
Der har KVOS sendt inn forslag til endring vedr opplæringen som skal bli enda mer styrket
med den formelle kompetansen slik at flest mulig får en tilknytning til en utdannelse slik at
de kan bli nest mulig integrert i samfunnet, mens det tidligere var knuttet opp mot
arbeidslivet.
Hvordan vil en forklare dette her i Karmøy da, når en gjør slite vedtak der en reduserer
tilbudet?
I tillegg har KVOS 30 elever som har kommet hit på familiegjenforening. De har plikt og
rett til å gjennomføre 600 timer norsk/samfunnsfag. Før fikk de 30 timers undervisning i
uken nå får de 18 timer. Som betyr to dager uten tilbud, som igjen vanskeliggjør
jobbmulighetene når en har manglende norskkunnskaper. Og i tillegg vil de bruke lengre
tid på å bli ferdig med de 600 timene.
I dag får noen elever i modul 3, de har ikke praksis, men kurs av NAV to dager i uken, så
vidt dette vites er de uten pedagogisk kompetanse. Blir elevene bedre i stand til å ta
grunnskoleeksamen med det? Modul 4 er året hvor de tar grunnskoleeksamen, modul 3 er
nivået under.
I dag har KVOS spisskompetanse innenfor en del spesialområder som f.eks Afasi, syns- og
hørselshemninger, hva skje når en har behov for denne ekspertisen, dersom en tar vekk
stillinger som innehar denne kunnskapen?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Nina Ve Sæbø:
Disse fem spørsmålene har Karmøy Høyre fått besvart tidligere i utvalgsmøte, men jeg
gjentar gjerne svarene i kommunestyre.
1)Hvordan kan kompetansekravene ivaretas som i dag, når elevene får redusert tilbud fra
fem dager i uken til tre?
Elevene vil fortsatt få et godt tilbud fem dager i uken. Det som er nytt i den nye
organiseringen av tilbudet er at elevene vil få tre dager pedagogisk undervisning på KVOS
og to dager med språkpraksis gjennom NAV.
Bakgrunnen for endringene i organiseringen på KVOS er at regjeringen – som ledes av
Høyre, partiet til spørsmålsstilleren – har redusert integreringstilskuddet. Det ble derfor
nødvendig å se på dagens tilbud, og om det var mulig å gjøre eventuelle endringer.
Introduksjonsloven åpner for at opplæringen i introduksjonsordningen kan organiseres på
ulike måter. Fram til 01.01.2020 har tilbudet blitt organisert som et heldagstilbud ved KVOS
.
I og med at det ble nødvendig å redusere kostnadene i tråd med reduksjonen i
integreringstilskuddet, ble det sett på muligheten for å gjøre om en større del av
opplæringstilbudet til språkpraksis, og at ansvaret for dette kunne overføres til NAV. Et
pedagogisk heldagstilbud ved KVOS er mer kostbart enn språkpraksisplasser via NAV.
Hvis språkpraksisplassene legger til rette for språktrening, så vil kompetansekravene kunne
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ivaretas som i dag. Det er for tidlig å si om kommunen har lykkes med dette. Det kan man
ikke vite noe om/måle før deltakerne har gjennomført språkprøve, og før man kan evaluere
om den enkelte når målene sine i henhold til individuell plan. Det jobbes med å skaffe gode
praksisplasser, med stor mulighet for språktrening i naturlige situasjoner. Det vil være
avgjørende for resultatet.
Det er også viktig å få til et godt samarbeid med KVOS og NAV, slik at deltakerne får et
helhetlig opplæringstilbud, og at det er individuelt tilrettelagt ut fra den enkeltes
forutsetninger.
2)Det ble også stilt et spørsmål om hvordan ordføreren vil forklare avviket mellom
høringsuttalelsen KVOS har sendt inn til regjeringen vedrørende forslag til endringer til
«lov om integrering», der de argumenterer for en styrket tilknytning til formell kompetanse
og utdanning, og vedtaket om å redusere pedagogtilbudet og øke tilknytningen til
arbeidslivet.
Dette er et sammensatt og komplekst fagfelt, og det vil være argumenter som taler for og
imot de ulike løsningene. Karmøy kommune har valgt å prøve ut ordningen med økt bruk
av språkpraksisplasser i kombinasjon med pedagogtilbud. Som nevnt tidligere vil
resultatene på språkprøvene og individuell måloppnåelse kunne si noe mer om hvordan
man har lykkes med ordningen. Kommunestyret har bestemt at ordningen skal evalueres.
Det vil være naturlig å se på dette i evalueringen.
3)Et annet spørsmål var om det vil gjøre det verre for deltakere som har rett og plikt til å
gjennomføre 600 timer norsk/samfunnsfag å delta i yrkeslivet, fordi norskopplæringen må
tas over et lengre tidsrom. Rett og plikt deltakere kan for eksempel ha kommet til Norge via
familiegjenforening.
Det er ikke forskning eller tall som kan avkrefte eller bekrefte dette, men det er rom for å
gjøre det på denne måten utfra gjeldende lovverk (jmf. introduksjonsloven § 17). Karmøy
kommune mener dette er en forsvarlig løsning ut fra dagens situasjon og handlingsrom.
4)Høyre spør om deltakere på Modul 3 vil være i stand til å ta grunnskoleeksamen neste
skoleår, når de har fått redusert sitt pedagogiske tilbud med to dager i uken. De to dagene
har blitt erstattet av NAV-kurs.
Hvorvidt deltakerne på Modul 3 vil lykkes med grunnskoleeksamen etter
omorganiseringen vil ikke kunne måles før eksamen er gjennomført, og resultatene er klare.
De fleste av deltakerne som tar grunnskoleopplæring på KVOS har planer om å ta
yrkesfaglig fagutdanning etter endt grunnskole. Målsettingene til hver enkelt deltaker blir
beskrevet i dennes individuelle planer. Hvis tilbudet til NAV rettes mot de individuelle
målene hver enkelt har satt seg, kan det bidra til at deltakerne får mer kjennskap til yrket de
sikter mot og til relevante faguttrykk, parallelt med pedagogopplæringen. Det kan være
med på å forberede dem til videregående skole når den tid kommer. Dette avhenger igjen
av om kursene er relevante med tanke på den enkeltes mål.
5)Når det gjelder avdeling for spesialundervisning og spisskompetanse som KVOS har
opparbeidet seg på ulike områder, så er det viktig å ta hensyn til dette i en
omorganiseringsprosess. Å ivareta behovet for nødvendig kompetanse må prioriteres på
KVOS, som på alle andre arbeidsplasser. Kompetansebehov er en av faktorene som kan
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vektlegges når ansattkabalen skal legges. Å tilby kompetanseheving i form av
etterutdanning/videreutdanning av ansatte kan også være en løsning. Hvis man ikke kan
løse lovpålagte kommunale oppgaver på grunn av manglende kompetanse må
kompetansen skaffes, enten ved å kjøpe tjenester fra andre kommuner, eller å rekruttere
personer med relevant kompetanse.
De siste fem/seks ukene har jeg hatt flere møter med representant for elevrådet på KVOS,
alle de ansatte og deres hovedtillitsvalgte og et eget møte med representanter for de ansatte.
De ansatte på KVOS og på NAV har god kompetanse, god erfaring og jobber kontinuerlig
for å gi et best mulig tilbud tilpasset den enkelte elev.
Mye fungerer, men deler av den nye organiseringen er dessverre ikke helt på plass enda.
Etter kun seks uker drift ser vi at det er forhold som kan forberedes og at noen ting «må gå
seg til». Min oppfordring er at vi som er folkevalgte, sammen med etatens ledelse og
ansatte på KVOS og i NAV tilstreber et best mulig samarbeid for elvenes beste innenfor det
handlingsrommet som kommunestyret har vedtatt.

Spørsmål 2 fremsatt av Asbjørn Eik-Nes (V) fremmes ikke, da Eik-Nes har forfall i møtet.

Spørsmål 3 fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
«Hva tenker ordføreren om antallet trusler og vold mot kommunalt ansatte? Hva gjør
kommunen for å forebygge trusler og vold mot ansatte, og er det satt i gang
kompetansehevende tiltak innen eksempelvis konflikthåndtering og vite hva en skal gjøre
når en situasjon oppstår? Dersom dette ikke er vurdert, kan ordføreren sikre at dette gis
prioritet?
Bakgrunn for spørsmålet:
Det var urovekkende å lese i Haugesunds avis at det i 419 tilfeller av vold mot ansatte i
helse- og omsorgsetaten i kommunen. Dette er høyere tall enn det undertegnede trodde var
tilfelle i denne sektoren og det gir grunn til bekymring.
I avisoppslaget redegjør kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, for de tiltak
som i hovedsak blir iverksatt etter en hendelse, samt litt om de risikovurderinger som
gjøres. Dette er vel og bra, men jeg savner informason om på hvilken måte kommunen har
bidratt med kompetanse på konflikthåndtering / forebygging til de ansatte som må inn i
situasjoner som kan medføre en risiko.
Kompetanse innen det å lese en situasjon og agere på en måte som kan bidra til at en
situasjon ikke eskaplerer er vanskelig, men og viktig av flere årsaker. Først og fremst
handler dette om sikkerheten til de ansatte, men også om verdighet for de som er sårbare
og som i noen tilfeller ikke helt er bevist på den vold/trussler de fremsetter. De som får
bistand fra kommunens helsepersonell er personer med behov som også skal ivaretas på en
verdig måte.
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Fra min side er selvsagt sikkerheten til de ansatte viktigst. Det er bra at kommunen
fokuserer på risikovurdering, og bruker eksempelvis to ansatte ved noen besøk. Men
hvilken kompetasne har kommunen gitt de to som skal oppsøke en bruker som de
mistenker kan utgjøre en risiko? Det gir selvsagt en økt sikkerhet å være to, men uten gode
rutiner og kompetanse på det å håndtere en situasjon så vil også to ansatte ha begrensede
muligheter til å avverge vold i en gitt situasjon. Dette er uakseptabelt og må gis høy
prioritet – både av hensyn til ansatte og de som er i en vanskelig situasjon og kanskje
utøver voldt uten selv å være bevisste på dette.»

Ordfører besvarte spørsmål fra Dag Inge Aarhus
Hva tenker ordføreren om antallet trusler og vold mot kommunalt ansatte? Vi skal ha gode
og trygge arbeidsplasser for alle våre ansatte. 419 tilfeller av vold mot ansatte i helse- og
omsorgsetaten er et høyt tall. Målet må være å få antall hendelser hvor ansatte blir utsatt for
vold og trusler så lavt som mulig. Samtidig så er realiteten for flere av våre ansatte at de
skal gi tjenester til brukergrupper hvor risiko for vold og trakassering er høy. Kultur for å
melde avvik og ta hendelsene på alvor blir da kritisk viktig for å få til forbedringsprosesser.
Hva gjør kommunen for å forebygge trusler og vold mot ansatte? Systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid er nøkkelen i forebyggingen av vold og trusler noe som det jobbes
kontinuerlig med på arbeidsplassene. Karmøy kommune har to sentrale HMS prosedyrer
som omhandler vold og trusler.
· Prosedyre for forebygging av vold og trusler
· Prosedyre for håndtering av vold og trusler.
Prosedyrene omhandler alle enheter og alle virksomheter i Karmøy kommune.
Prosedyre for forebygging av vold og trusler stiller krav til systematisk forebygging av
vold og trusler. Hver virksomhet må kartlegge risikoen for vold og trusler mot ansatte.
Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Kartleggingen skjer
ved at en skaffer en oversikt over hvor og i hvilke arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli
utsatt for vold og trusler.
Prosedyre for håndtering av vold og trusler er også overordnet, og hver avdeling/enhet må
tilpasse prosedyren for deres virksomhet. Prosedyren beskriver hva ansatte skal gjøre når
en hendelse oppstår og beskriver en plan for håndtering av trusler og vold mot ansatte.
Enkelte arbeidsplasser i Karmøy kommune er mer utsatt enn andre, da det er brukere som
har en større risiko for å utøve vold og trusler. Tilpassingen av prosedyrene skal baseres på
det risikobilde som foreligger i virksomheten. Innholdet i prosedyren skal være kjent på
arbeidsplassene og være tema på personalmøter. Arbeidsmiljøgruppene på den enkelte
arbeidsplass skal aktivt delta i kartlegging og tilpassing av prosedyren ut fra
arbeidsplassens behov.
Har kommunen fokus på kompetanse på konflikthåndtering/forebygging til de ansatte som
må inn i situasjoner som kan medføre risiko?
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Ja, kommunen har stort fokus på denne problemstillingen. Virksomhetene skal vurdere
fortløpende kompetansebehovene og sette inn tiltak i forhold til dette. Kjente tiltak er kurs i
TMA - Terapeutisk mestring av aggresjon /MESA.
Helse og omsorg
Arbeidet for å forhindre vold og trusler har hatt stort fokus i mange år i boliger for brukere
med utviklingshemming. Det jobbes systematisk med analyse av betingelser rundt brukerne
for å forebygge utfordrende atferd. Stabilitet, forutsigbarhet og kompetanse er noen av de
viktigste variablene i dette arbeidet. Arbeidet med heltidskultur og reduksjon av antall
ansatte brukerne må forholde seg til i det daglige er viktig.
Videreutdanning for høyskoleutdannede i "Utfordrende atferd hos utviklingshemmede" er
sterkt prioritert og virksomheten er en pådriver for utarbeiding i fagskole PAS (positiv
atferdsstøtte) i regi av AOF, som vi håper blir godkjent og klar for oppstart høsten 2020.
Innen boliger for brukere med rus og psykiatri har en jobbet målretta miljøterapeutisk for å
få ned antall hendelser. Virksomheten jobber forebyggende i forhold til arbeidssituasjoner
og det vil alltid være to ansatte hos brukere som kan bruke vold, eller er vanskelige å
håndtere av andre årsaker. De fleste ansatte har kurs i TMA/MESA.
Hjemmetjenesten vurderer arbeidssituasjonene de ansatte står i og har fokus på
forebygging der det er økt risiko for uønsket hendelser. Dersom enkelte ansatte vurderes
ekstra utsatt, skjermes disse i forhold til den brukeren/sitasjonen det gjelder. Ansatte får
opplæring og veiledning i hvordan de skal opptre, for eksempel sikre seg at de har en
«utvei». Det har også vært fokus på grensesetting og at ansatte har lov til å trekke seg
ut/bort fra situasjonen/brukeren.
Sykehjemmene benytter bistand, refleksjon og veiledning fra BHT i konkrete saker. For
eksempel bistår BHT avdelinger på sykehjem for å reflektere rundt «hva gjør det med oss»,
når vi daglig blir seksuelt trakassert, truet med vold m.m. av demente pasienter.
Personalgruppen får veiledning fra psykiatrisk sykepleier i hjemmetjenesten ved behov.
Dette er i konkrete saker der ansatte kjenner på usikkerhet, utrygghet eller frykt.
Ved omlegging av helse- og omsorgstjenester er det fokus på at ansatte får tilstrekkelig
kompetanse og opplæring med nye brukergrupper. Eksempelvis dersom ordinær
hjemmetjeneste får brukere med historikk innen rus og psykiatri jobbes det med å sikre
overføring av kompetanse som ROP har opparbeidet seg. Veiledning fra ROP og andre
personer som har nødvendig kompetanse står sentralt i disse prosessene.
Skolesektorene
Innen sektor skole deltar kommunen i et nasjonalt prosjekt som går på forebygging og
håndtering av vold og trusler. Prosjektet heter "Trygg i Karmøyskolen". En del av prosjektet
er å kartlegge de elevene som utgjør høy risiko og å utarbeide en trygghetsplan som alle
ansatte som jobber opp mot eleven skal være kjent med.
Generelt
Ved flere tilfeller har jeg – som kommunens juridiske person – vært nødt til å sende
politianmeldelse på brukere som har vært voldelige, som har trakassert, vært truende og
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som har kommet med sjikanerende eller seksuelle tilnærmelser mot våre ansatte. I andre
tilfeller har det blitt sendt politianmeldelse på brukere som ikke har overholdt
besøksforbud.

Spørsmål 4 fremsatt av Jan Birger Medhaug (H):
«Når fortvilelse, sinne og oppgitthet preger møte med «systemet»( hjelpeapparatet)
Som folkevalgte blir flere av oss ofte kontaktet av innbyggere som er brukere eller
pårørende i forbindelse med situasjoner som oppleves uholdbare og hvor de ikke vet hva
eller hvordan en skal håndtere situasjoner som fortoner seg uoverstigelige. Slike
henvendelser gjelder ofte tjenester innen omsorgssektoren. Noen uttrykker at de er redde
for represalier i retning av at det kan være fare for eksempelvis at deres mor eller far ikke
skal få det tilbudet de har behov for og rett til. Andre spør etter klageordninger om er
brukervennlige og som «virker» etter hensikten. Spørsmålet om å kople inn media kommer
ofte opp, og når fortvilelsen er stor nok og har vart over tid kan det hende at spørsmålet om
å politianmelde kommunen kommer opp.
Jeg vil gjerne understreke at tilbakemeldinger fra de daglige erfaringer med vår tjenester fra
brukere og pårørende er oftest veldig positive og det utrykkes ros og gode ord med tanke
på tjenesten som gis av våre ansatte.
Men noen ganger blir møte med «systemet» krevende enten det gjelder manglende
kapasitet, ulike vurderinger, utskrivning til hjemmet som oppleves som å bli overlatt til seg
selv eller mange andre situasjoner.
Som folkevalgte har vi etter min mening en oppgave i å hjelpe til der det er mulig og ligger
til rette for det, vel vitende om at konkrete saker og situasjoner primært skal løses av
hjelpeapparatet gjennom de daglige rutiner. Samtidig fremkommer ikke så sjelden
situasjoner veldig utfordrende og krevende når henvendelsen kommer fra folk som er både
fortvilet og oppgitt og «ikke vet sin arme råd». Og det er en del slike situasjoner og langt
flere enn vi kanskje er klar over. Slik skal det ikke være. Hjelpeapparatet skal være
dimensjonert slik at dette kan unngås.
Hvordan ser ordføreren at vi som folkevalgte bør møte disse situasjonene på best mulig
måte?
Hvilke tiltak ser ordføreren for seg, kan bidra for å unngå at slike dramatiske situasjoner
oppstår f.eks. opplæring, endring av rutiner, vurdering av kapasiteter o.l.?
Burde vi hatt en egen instans for eksempel et selvstendig ombud, som brukere og
pårørende kunne søke hjelp hos for å drøfte slike situasjoner?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Jan Birger Medhaug
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Tilbakemeldinger fra innbyggerne er viktig for å utvikle kommunens tjenester. Vår rolle
som folkevalgte er å sikre gode tjenester og likebehandling for alle gjennom beslutninger
om planer, rammer og årsbudsjett. Det er generelt tøft å møte mennesker som opplever å
være i en fortvilet situasjon. Vi folkevalgte skal likevel være varsomme med å gå inn i
enkeltsaker. Problemstillinger bør heller tas opp på generelt grunnlag. Dersom det gjelder
feil i tildeling av tjenester, feil behandling eller at man møter noen som ikke opplever å bli
behandlet med respekt og verdighet er det viktig at dette kommer frem gjennom formell
klage. Innbyggerne i Karmøy kommune skal være trygge på at våre ansatte og at vi
folkevalgte opptrer profesjonelt - og at klager behandles på en betryggende måte.
Det er flere muligheter til å klage på kommunens tjenester. Dette blir det opplyst om i
vedtak – enten man får tildelt tjeneste eller får avslag om det man har søkt om.
Klagemuligheter er også opplyst på kommunens nettside og tatt med i flere brosjyrer.
Innenfor helse og omsorgstjenester finnes følgende muligheter:
· Stortinget har vedtatt at det skal være pasient- og brukerombud i alle fylker. Pasient- og
brukerombud i Rogaland består av 5 ansatte – 3 jurister og 2 rådgivere som kan bistå
pasienter og brukere av kommunale tjenester. Ombudet har også kontordager på
Haugalandet, og kan hjelpe på flere områder:
· Avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester
· Ta imot informasjon om opplevelser den enkelte har hatt i møte med helsetjenesten
· Gi råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
· Informere om fremgangsmåte ved søknad og klage
· Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har
i saken din
· Hjelper med å skrive klage om du trenger det
· Informere om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
· Informere om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg
· Dersom det er klage på et enkeltvedtak, f. eks. i forhold til utmåling av tjenester, sendes
klage til bestillerkontoret som enten omgjør vedtaket eller videresender klagen til
fylkesmannen dersom en opprettholder vedtaket. Fylkesmannen kan overprøve
kommunens vurdering og pålegge konkret endring eller be kommunen vurdere vedtaket på
nytt. Vedtak fra fylkesmannen er endelig. Kommunen har plikt til å hjelpe, informere og
rettlede brukere i forhold til å fremme sin klage.
· Dersom det er en kvalitetsklage, det vil si en klage på hvordan tjenesten er utført bør en
først kontakte ledelsen ved den aktuelle enhet og fremføre sin klage der. Dersom en
opplever å ikke blir hørt eller tatt på alvor bør klagen gjøres kjent for sektorsjef eller
kommunalsjef.
I kvalitetsklager kan en også få bistand og veiledning fra pasient- og brukerombudet
dersom en ønsker det. Kvalitetsklager kan også sendes til fylkesmannen.

Side 21 av 24

· I Norge er det i tillegg flere andre ombudsordninger: barneombud, mobbeombud,
likestillings- og diskrimineringsombud og sivilombudsmann.
De ombudsordninger som er etablert gjennom Stortingets vedtak og de klagerettigheter
som er fast etablert i lovgivningen skal være tilstrekkelige til å ivareta den enkeltes
rettsikkerhet og mulighet for å bli hørt. Det er ikke det samme som å si at alle vil være
fornøyd med et gitt utfall av en forvaltningssak eller en kvalitetsklage, men muligheten for
å få en vurdering av saken og endring av vedtak dersom det er feilaktig sikrer den enkelte
bruker.
Folkevalgte kan gjerne gi informasjon om klagemuligheter og evt. bistå med å videresende
til riktig instans. Folkevalgte kan også stille spørsmål på generelt grunnlag til ordfører eller
administrasjonen og jobbe for å få gjennom andre prioriteringer - hvis man syns det er
riktig.
Dersom kommunen skal etablere et eget pårørendeombud eller lignende, er det noe som i
tilfelle må prioriteres på bekostning av noe annet. Dette er noe de ulike partiene kan
vurdere i forbindelse med budsjettet for 2021.

Spørsmål 5 fremsatt av Nils W. Krog (MDG):
«Økonomien i Haugalandspakken sett i lys av avslag på takstøkning og mulig krav om
miljøtiltak på «omkjøringsvegen».
Ved flere anledninger har ordføreren slått fast at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er
fullfinansiert, sist gang i kommunestyremøte 16. desember 2019.
Etter dette møtet har det imidlertid skjedd to ting:
Samferdselsdepartementet har gitt endelig avslag på økte takster i Haugalandspakken. I
avslaget slås det også fast at utvidet innkrevingstid også er en uaktuell måte å øke
inntektene i Haugalandspakken på. Differanse mellom planlagte prosjekter og
inntektsgrunnlag skal dekkes inn ved justering av prosjektporteføljen.
I tillegg hadde Karmøy kommune nylig besøk av representanter fra ikke mindre enn fire
ulike departement, som skulle vurdere behov for ulike avbøtende miljøtiltak på traséen
mellom Veakrossen og Åkra.
Disse to hendelsene vil åpenbart kunne påvirke økonomien og/eller omfang av de ulike
gjenstående prosjektene i Haugalandspakken. Til tross for ordførerens påstand om at
«omkjøringsvegen» er fullfinansiert ønsker MDG Karmøy svar på følgende spørsmål:
1: Dersom departementet stiller krav om den lengste miljøkulvert på strekningen mellom
Åkra og Veakrossen, vil det være nok tilgjengelig midler i Haugalandspakken til å realisere
«omkjøringsvegen»?
2: Kan Karmøy kommunestyre formelt instruere Karmøy kommune sine representanter i
styret i Haugalandspakken om hvilke standpunkt de skal fremme, eller er ordfører og
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varaordfører suverene til å fremme sine egne syn og prioriteringer dersom det vil bli
aktuelt å foreta justeringer/vraking av prosjekter i Haugalandspakken?
3: Dersom det ved utløp av innkrevingsperioden til Haugalandspakken ikke er full dekning
for alle påløpte utgifter, for eksempel ved overskridelser på de resterende veiprosjektene,
hvem vil da stå med risiko for inndekningen av disse utgiftene?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Nils W. Krog:
Spørsmål 1:
I de grove kostnadsestimatene som er utarbeidet, er ett alternativ for lang
tunell/miljøkulvert kostnadsberegnet til 200 mill. I Haugalandspakken som helhet vil det
være tilgjengelige midler til å finansiere omkjøringsvegen også med et slikt krav. Dette
betinger at styringsgruppen for Haugalandspakken gir sin tilslutning til omdisponering av
midler fra andre prosjekter til fordel for omkjøringsvegen.
Spørsmål 2:
Karmøy kommunes to representanter i styringsgruppen for Haugalandspakken, er
oppnevnt av kommunestyret. Det ble gjort under konstitueringen i kommunestyre i
oktober. Til dette vervet er det ikke utarbeidet noen detaljerte retningslinjer. Det fungerer,
som i andre tilsvarende verv, der representantene videreformidler innholdet i debatter og
fremholder det som er vedtatt i kommunestyret. Skulle kommunestyret finner behov for
detaljert å instruere de styremedlemmene som de har oppnevnt, er det ordførerens klare
oppfatning at da må styremedlemmene videreformidle kommunestyrets instruks gjennom
de drøftinger og avstemninger styret får til behandling.
Både nåværende og tidligere representanter i styringsgruppen har opptrådt lojalt og jobbet
for de vedtakene som kommunestyre til enhver tid har fattet. Jeg minner om at
«omkjøringsvegen» er blitt vedtatt av Karmøy kommunestyre i tre påfølgende
kommunestyreperioder.
Spørsmål 3:
Som representanten Krog korrekt peker på, vil det ikke være anledning for
Haugalandspakken å øke inntektene ved å utvide innkrevingstiden. Det vil heller ikke være
anledning til å skyve påløpne utgifter til en mulig framtidig Haugalandspakke 2. Det har
stortinget bestemt. Jeg har heller ikke funnet at dette spørsmålet er vurdert i forbindelse
med etableringen av Haugalandspakken.
Landet har nylig fått en ny regjering og ny samferdselsminister. Vi har allerede vært i
kontakt med statsråden – både muntlig og skriftlig – og bedt om at det foretas en ny
vurdering for å øke bompengene i henhold til det styringsruppen, kommunene som er med
i Haugalandspakken og fylkeskommunen har vedtatt.
Med den kunnskap som jeg har i dag om grunnlaget for etablering av Haugalandspakken,
vil jeg legge til grunn at de kommunene som sin tid ga sin tilslutning til
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Haugalandspakken, vil være økonomisk ansvarlig for å dekke alle påløpne utgifter. Her vil
også fylkeskommunen være en av partene.
Alle kostnader i prosjektene finansieres i sin helhet gjennom Haugalandspakken. Før
byggearbeidene kan lyses ut på anbud må prosjektene være regulert, prosjektert og full
finansiert.

Side 24 av 24

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1852
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

16.03.2020

FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE SIMONSEN - SUPPLERINGSVALG

Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir Aase Simonsen midlertidig fritak som medlem i kommunestyret, samt som
varamedlem i formannskapet, så lenge hun har verv i Stortinget.

Aase Simonen, Høyre, har søkt om fritak fra politiske verv i Karmøy kommune da hun er innkalt
til Stortinget og skal nå møte der som fast møtende vararepresentant så lenge Tina Bru er
statsråd, eller så lenge også Bent Høie sitter som statsråd.
Simonsen har følgende politiske verv i Karmøy kommune
 Medlem i kommunestyret


Varamedlem i formannskapet

Kommuneloven §7-9 (2) viser til at dersom en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det
fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret etter søknad frita den
folkevalgte for vervet. I Prop 46 L (2017-2018) s 106 vises det til at det kan gis midlertidig fritak
for også for en ubestemt periode dersom den er begrenset til så lenge det aktuelle forholdet
foreligger.
Simonsen er innkalt til Stortinget, og har av den grunn ikke anledning til å ivareta sitt verv som
medlem i kommunestyret, eller varamedlem i formannskapet, i samme periode. Fritaket er
midlertidig, og avgrenset til så lenge Tina Bru er statsråd, eller så lenge også Bent Høie sitter som
statsråd. Vilkårene for midlertidig fritak må derfor anses oppfylt, jf kommuneloven §7-9 (2).
Det blir ikke foretatt opprykk eller suppleringsvalg, da dette kun gjelder i tilfeller der den
folkevalgte etter innvilget søknad trer endelig ut fra kommunestyret.

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
-

-

-
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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.
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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.
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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.
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
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Arkiv: 033
Dato:
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Kommunestyret
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ÅRSMELDING 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Vedlegg:
Brev fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat av 07.02.2020 med særutskrift og saksframlegg
med årsmelding i kontroll- og kvalitetsutvalgets sak 5/20.

Karmøy kommune
v/postmottak ( via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

20/057/033/tha

Toril Hallsjø

07.02.20

Arkiv

Telefon

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – ÅRSMELDING 2019
I følge kommunelovens § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt
arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.
Vedlagt følger særutskrift i sak 3/20 fra møtet i kontrollutvalget 05.02.20 og
kontrollutvalgets årsmelding for 2019.
Årsmeldingen er godkjent av utvalget og oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:
Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til
orientering.
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:

Særutskrift 5/20
Signert årsmelding 2019

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

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
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 SAK BLE BEHANDLET:
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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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.

Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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KARMØY KOMMUNE

KONTROLLO G K VA L I T E T S U T VA L G E T
ÅRSMELDING
2019

Osneshavn

Foto: T. Hallsjø

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
KARMØY KOMMUNE

INNLEDNING

Kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til
kommunestyret om utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er
tatt opp og behandlet i 2019.
I følge kommuneloven § 23-5 skal «kontrollutvalget rapportere resultatene
av sitt arbeid til kommunestyret».
1. OM KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal
føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen og selskaper som
kommunen eier eller er deleier i gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer
på en trygg måte. Ordningen er hjemlet i kommuneloven og der er en egen
forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og
rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, vedtatt av
kommunestyret i 2011 og revidert i 2014.
2. UTVALGETS MEDLEMMER

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal
ha minst fem medlemmer, og etter kommuneloven skal minst et medlem
velges blant representantene i kommunestyret. Ansatte i kommunen er
utelukket fra valg til kontrollutvalget. Medlemmene kan heller ikke være
medlem eller varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.
Utvalget har i 2019 hatt følgende medlemmer:
Faste:
Varamedlemmer
Leder
Einar R. Endresen (FrP)
1. Frode Ingebrigtsen (FrP)
Nestleder

Svein Andreas Næsse (Ap)

Medlem

Brit Astrid Grønning (H)

Medlem

Per Inge Sjurseth (FrP)

Medlem

Solrun Gjerdevik (V)

Medlem

Wenche Lindtner (Sp)

Medlem

Øyvind Meistad (KrF)

ÅRSMELDING 2019

2. Cecilie Soo Juell (Frp)
1. Elin K. Johannessen (Ap)
2. Jarle (Utsira) Nilsen (Ap)
1. Ernst Vikingstad (H)
2. Harald Bredahl (H)
3. Liv Gørild Johannessen PDK
1. Ståle Roness (V)
2. Andrea M. S. Simonsen (V)
1. Tollak M. Kaldheim (Sp)
2. Emil Sørheim (Sp)
1. Bjørn Egil Hatteland (KrF)
2. Olene Mjølhus Koch (KrF)
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Leder var utvalgets kommunestyrerepresentant. Dersom det ikke hadde vært
tilfelle, har både leder og nestleder møte- og talerett i kommunestyret når
utvalgets saker blir behandlet.
Ordføreren har møte- og talerett i utvalget, men har i 2019 møtt i to møter
(mars og mai). Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles. Rådmannen
har i 2019 møtt seks ganger og i ett møte har stedfortreder stilt for henne.
I tillegg har økonomisjef, regnskapssjef, budsjettsjef, innkjøpssjef, kommunalsjefene helse/omsorg og oppvekst/kultur, omsorgssjef, skolesjef, rektor
v/KVO, kvalitetsrådgiver, seksjonssjef areal/bygg og arkivleder møtt og
redegjort i saker.
For valgperioden 2019- 2023 har Karmøy kommunestyre valgt følgende:
Faste:
Leder

Varamedlemmer
1. Geir Sigurd Ådland (KL)
2. Bård Austbø (KL)

Tor Inge Melhus (KL)

Nestleder

Linn Utseth (H)

1. Ernst Vikingstad (H)
2. Sigrid-Anne Havn Varne (H)

Medlem

Bjørn Hundhammer (Frp)

1. Hans Kristian Arnøy (Frp)
2.Elvira Kristin Svendsen (Frp)

Medlem

Thor Otto Lohne (A)

1. Kurt O. Bjørnnes (A)
2. Rhonda Helen Nes Lothe (A)

Medlem

Elisabeth Kalstø (MDG)

1. Maria Kalstø (MDG
2. Jon Espeset (MDG)

Medlem

Ørjan Fjellkårstad (Sp)

1. Solrun Gjerdevik (V)
2. Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Medlem

Torunn Tvedt (KrF)

1. Kåre Bakkevold (KrF)
2. Norunn Byrknes (KrF)

Utvalgsleder er utvalgets kommunerepresentant.
Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider
(www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller,
rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll.
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3. UTVALGETS MØ TE AKTIVI TET I 2019

Kontroll- og kvalitetsutvalget har i 2019 hatt 7 (8)) møter. Møtene har vært
holdt på rådhuset. Kontrollutvalg skal ha åpne møter, men de skal/kan lukkes
når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres i fellesannonsering. Sakspapirer til
utvalgets møter legges på kommunens nettsider, samt sekretariatets
hjemmesider. Presse og publikum har ikke møtt fram i 2019, men flere av
sakene har fått presseomtale.
Utvalget har hatt 48 (45) saker til behandling og har fått 75 (65) saker til
orientering.
Av sakene ble 9 (8) saker sendt videre for behandling i kommunestyret.
Endresen, Grønningen og Gjerdevik deltok på kontrollutvalgskonferansen i
regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på Gardermoen i februar. På
konferansen til Forum for kontroll og tilsyn i Kristiansand i juni deltok
utvalgsleder. På dagskonferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes
deltok et medlem og et varamedlem. Normalt er samlingen i november, men
pga. valg av nye utvalg ble den skjøvet til 9. januar 2020. l og revisjon
4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPG AVER

Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til internt tilsyn og kontroll gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4.1

REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om
revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser.
Kontroll- og kvalitetsutvalget hadde i møtet 15.05.19, sak 15/19 kommunens
regnskap for 2018 til behandling, sammen med regnskapet for Karmøy
vannverk. Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller
forbehold.
Utvalget uttalte følgende:
«Karmøy kommunes årsregnskap for 2018 pr 15.02.19 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 28 380 255.
Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto
driftsresultat med 73,3 mill. kr, som utgjør 2,4 % av driftsinntektene. Dette er over
teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og en del lavere
enn i fjor, med 4,5 %.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2018, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at
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årsregnskapet for 2018 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av
kommunens virksomhet i 2018 og for kommunens økonomiske stilling pr.
31.12.18.
Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2018.»
4.2

FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det årlig blir gjennomført
forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst
en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Planen for 2016-2020
ble vedtatt av kommunestyret i 19.09.16, sak 66/16. Ny plan for 2020-2024
skal bli vedtatt i år. Planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Rapport om «Ivaretakelse av oppgaver i forbindelse med
samhandlingsreformen» ble lagt fram for utvalget i mai. Undersøkelsen
avdekket svakheter og forbedringsområder. Revisors anbefalinger var satt
opp i fem punkter. Kommunestyret vedtok i maimøtet, 01.07.19, sak 77/19, at
de ønsket tilbakemelding etter 9 måneder, dvs. våren 2020.
Utvalget bestilte så ny rapport i mai, og denne skulle se nærmere på
«Personvern». Rapporten var klar til septembermøtet. Også her var
resultatet at kommunen har forbedringspotensial og revisor kom med
anbefalinger nedtegnet i ni punkter. Denne saken vil bli lagt fram for
kommunestyremøtet 25.11.19, sak 122/19. Det ble satt 12 måneders frist.
Et prosjekt om «rus- og psykisk helse» ble valgt i høst som nytt prosjekt og
rapport skulle være ferdig nyåret 2020. Valget var på bakgrunn av vedtatt
plan, men da revisjonen hadde undersøkt for å utarbeide prosjektplan mente
de at nytten ikke ville stå i forhold til kostnadene. Det hadde vært flere tilsyn
innen feltet uten funn av særlige avvik.
I desember ba utvalget om en prosjektplan om «Tidlig innsats». Det ble valgt
utenom planen, men utvalget støttet revisor at dette prosjektet kunne ha
større verdi enn det som tidligere var vagt.
Oppfølging av rapportene «Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg»
og «Kvalitet i barnehagene» ble lagt fram for kommunestyret i mai og juli,
sakene 49/19 og 76/19.
4.3

SELSKAPS- OG EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er også pålagt å påse at det blir ført kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal
minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Ny plan for 2016-2020 og retningslinjer for slik kontroll ble
vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.16, sak 67/16. Ny plan vil bli
utarbeidet og vedtatt i år.
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Samordnet selskapskontroll med eierkommunene av Karmsund Havn IKS ble
vedtatt og gjennomført i 2018. Rapport ble lagt fram for kommunestyret som
sak 68/18. Det ble satt 12 måneder for frist for tilbakemelding. Svar på
oppfølging av rapporten ble overlevert fra KH i april 2019 og fra rådmannen i
juni. Saken blei lagt fram for kontrollutvalget i juni og videresendt til
kommunestyret sitt møte 01.07.19, sak 78/19.
I tilbakemeldinga fra rådmannen var det tatt inn at kommunen har avholdt to
eier- og styreseminarer i perioden og at kommunen framover vil legge inn
tema om eierstyring i den obligatoriske opplæringen av folkevalgte etter
valget. Eierskapsmelding er nå lovpålagt for alle kommunene å utarbeide.
Tilsyn med selskapene er også gjennomført ved at utvalget har fått
orienteringer fra ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen
har eierinteresser i.
Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2019 er Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS, Haugaland Vekst IKS, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat
IKS og Haugaland Næringspark AS.
4.4

TILSYN MED REVISOR/REVISJONEN

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens
planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra
ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

KPMG AS har siden 01.07.16 vært kommunens revisjonsselskap. Avtalen
gjaldt til 31.06.20, men ble forlenget med 1 år til 31.06.21 ved bruk av
kommunens opsjonsavtale. Sak om bruk av opsjon eller ny anbudsrunde ble
lagt fram for kommunestyret i juni, sak 75/19. Arbeidet med ny
anbudskonkurranse vil starte i vår og valg av revisjonsselskap vil skje til
høsten 2020.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG er Roald Stakland Han har
møtt i fire av sju møter.
Forvaltningsrevisorene har kontor i Bergen og de har møtt i fire av møtene i
2019.
KPMG AS har lagt fram uavhengighetserklæring, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram prosjektplaner for
kommende rapporter og utarbeidet rapporter.
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4.5

TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer
fra rådmannen om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.
Utvalget fikk på marsmøtet orientering om hva kommunen gjør i forhold til mer
ekstremvær. Kommunikasjonsrådgiver orientert blant annet om beredskapsplanverket og arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser. I maimøtet ble det
gitt orientering om kommunens krav til underleverandører og oppfølging av
kontrakter av og om det psykososiale skolemiljøet av Karmøyskolene.
Utvalget har også bedt administrasjonen orientere om tilbudet til nyankomne
flyktninger, hvor skolesjef og rektor ved Karmøy Voksenopplæringssenteret
møtte. I samme møte ble det også orientert om areal- og bemanningsnormen
i kommunale barnehager og beregning av tilskudd til private barnehager etter
at utvalget fulgte utvalgsleders oppmoding om å undersøke dette nærmere.
Utvalget har i 2019 fått to henvendelser fra innbyggere. Den ene gjaldt bruk
og leieforhold av et område ved Sundsvegen, hvor administrasjonen har
redegjort for dette både i september- og desembermøtet.
Den andre gjelder klage på kommunens forvaltningspraksis for et regulert
boligområde på Skår. Saken vil bli lagt fram for utvalget i første møte i februar
2020 som referatsak.
Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat og blir dermed
avvist. Slike saker kan imidlertid være innspill til en mulig tema for
forvaltningsrevisjon på overordnet nivå.
Tilsyn med forvaltningen har også vært gjennomført ved at utvalget er blitt
orientert
om
vedtatt
budsjett,
økonomiplaner,
økonomirapporter,
fylkesmannens tilsynsrapporter.
5. BUDSJETT/ REGNSK AP FOR KOMMUNENS KO NTROLL AR BEID
Funksjon 1100

REGNSKAP 2018

BUDSJETT 2019

RGNSKAP 2019

KONTROLL OG REVISJON

1030-1195 Utvalgets utg.
1270 Revisjonstjenester
1375 Sekretariatstjenester
Sum utgifter

96 472
971 385

214 000
1 082 000

72 137
889 404

365 000
1 432 857

377 000
1 673 000

376 000
1 337 540

Utvalget behandlet høsten 2019 forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for
2020. Totalrammen ble satt til kr 1 717 000 eks. mva. Av dette er kr 213 000
avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 389 000 til sekretariatstjenester og kr
1.115 000 til kjøp av revisjon. Det er da som tidligere år budsjettert med ca.
700 timer til forvaltningsrevisjon og til selskapskontroll.
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6. SEKRETARI AT

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs.
ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert 01.01.05 og har vært i drift i 15 år.
Selskapet er eid av ti kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte.
Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene,
administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskaper,
andre interkommunale selskap i regionen og sekretariatene i Rogaland, Agder
og Hordaland.
Fast sekretær for utvalget har vært daglig leder Toril Hallsjø. Sekretariatet har
egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart, protokoller og
rapporter blir lagt ut fortløpende.
Fra Karmøy kommune har Alf H. Aronsen vært representantskapsmedlem for
IKSet med Jarle (Utsira) Nilsen som vara. Representantskapsmøtet ble
avholdt 06.05.19 og Nilsen møtte. Ny strategiplan for selskapet ble blant
annet vedtatt.
For valgperioden 2019-2023 er Einar R. Endresen valgt som medlem av
representantskapet med Asbjørn Eik-Nes som varamedlem.
OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2019 har vært som planlagt. Det har blitt behandlet to
forvaltningsrevisjonsrapporter og bestilt en ny rapport for ferdigstillelse i 2020.
Utvalget har også behandlet oppfølging av tre tidligere rapporter.
Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis
gjennom året. I tillegg har utvalget invitert ledelsen i selskaper der kommunen
har eierinteresser i for å bli orientert om driften og deres planer videre.

***
Kopervik, 05.02.20

Tor Inge Melhus (KL)
(sign.)
Linn Utseth (H)
(sign.)

Thor Otto Lohne (A)
(sign.)

Bjørn Hundhammer (FrP)
(sign.)

Torunn Tvedt (Krf)
(sign.)

Elisabeth Kalstø (MDG)
sign.)

Ørjan Fjellkårstad (Sp)
(sign.)
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SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE I KARMØY
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Karmøy til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/7350

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret

28.01.2020
16.03.2020

ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I
KARMØY

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Karmøy til orientering.

ÅRSMELDING RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019
Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015 - 2019:
Kjell Arne Valentinsen (KrF), leder
Bente Tjøsvoll (FrP), nestleder
Anita Knudsen (Ap) - til 23.10.2017
Aina Budal (Ap) – fra 23.10.2017
Jostein Kjetland (V) – til 24.09.2018
Ingvald Frøyland Dahl (V) fra 24.09 2018 (tidligere varamedlem)
Kjell Inge Bringedal (Norges Handikapforbund, Karmøy)
Lars Gunnar Oma (Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede, Karmøy lokallag)
Torunn Haga (Revmatikerforbundet)
Varamedlemmer:
Marie Helene Kvilhaug-Frazier (KrF)
Inger Lise Haavik Dale (H)
Rada Zahirovic (Ap)
Sølvi Gressgård (V) – fra 24.09.2018
Sandra Våge (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
Terje Wærnes (Norges Blindeforbund)
Karin Husebø (NAV-brukerne)
Johan Roger Johansen (Mental helse)
Stein B. Tangen (NAV-brukerne)

Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023:
Kjell Inge Bringedal (NHF), leder
Aina Budal (Ap), nestleder
Bente Tjøsvoll (FrP)
Johnny Stangeland (KrF)
Eivind Nordbø (H)
Elena Daniela Trifan (Blindeforbundet)
Lars Gunnar Oma (NFU)
Varamedlemmer:
Tove M. Knutsen (H)
Nina Lønning Førland (SV)
Maria Fagerland (Ap)
Stein Kåre Mannes (KL)
Stein B. Tangen (BIO)
Arne Olav Hope (SAFO)
Barbro Helgesen (ADHD)
Karin Husebø (BIO)

Rådets sekretariat
Formannskapskontoret er sekretariat for rådet og Elin Vikene møtte som sekretær unntatt i møtet
09.04.2019 hvor fung.formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug møtte.
Antall møter og saker
Rådet hadde 7 møter og det ble behandlet 47 saker i tillegg til saker som ble tatt opp på eget
initiativ. De to siste møtene var ved det nye rådet som ble valgt på det konstituerende møtet i
kommunestyret den 21.10.2019. Møtene ble avholdt på rådhuset.
Oversikt over hvilke instanser som har sendt rådet saker
Saker til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør komme fra administrasjonen i alle
etatene, men sakene kommer stort sett fra helse- og omsorgsetaten og noen få fra oppvekst og
kultur og teknisk. Rådets møter ble lagt til kvelden før møtene i hovedutvalg helse og omsorg for
å få uttale seg i tide.
Rådets saksprotokoller/uttalelser legges ut i hovedutvalg helse og omsorgs møter og følger
sakene til eventuell videre politisk behandling. Når de behandler saker som skal i andre
hovedutvalg sendes også saksprotokollene til disse.
Teknisk etat sender reguleringsplaner/reguleringsendringer til leder slik at leder/rådet har
mulighet for å uttale seg.
På enkelte møter har administrasjonen eller andre orientert om aktuelle tema:
22.01.2019:
Utvikling- og driftssjef Linda Velle Sjøen og prosessleder Elisabeth Aarekol fra oppvekst- og
kulturetaten orienterte om nye Stangeland Skole.
05.03.2019:
Leder av plan- og strategiavdelingen Ove Røys orienterte om Spanne Seniorlandsby.
03.06.2019:
Virksomhetsleder John Gunnar Liknes orienterte om ROP (rus- og psykiatritjenesten) og
pasientforløp, organisering, 24/7-drift og samhandling.
05.11.2019 (konstituerende møte i nytt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne):Ordfører
Jarle Nilsen orienterte om rådets funksjon og ledet møtet til ny leder var valgt.
Videre orienterte rådgiver Kristine Tveit om Meld.St.15: Leve hele livet.
Saker/spørsmål/henvendelser rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tatt opp på
eget initiativ
22.01.2019:
 Bringedal spurte om muligheten for at også han får tilsendt plansaker i tillegg til leder.
Videre ønsket rådet status for seniorlandsbyen på Spanne.


Det ble vist til at det var mulighet for å leie el-sykler på rådhuset og det ble spurt om det
var tenkt på å tilby sykler også for bevegelseshemmede.
Oversendt rådmannen.



Rådet etterlyste, igjen, mulighet for terapibading på Haugesund Revmatismesykehus.
Hvor står saken, hva kan rådet gjøre?
Det lages et skriv som belyser behovet og oversender det til gruppelederne.

05.03.2019:
 Bringedal orienterte fra formøte med arkitekt og prosjektleder Stangeland skole og
opplyste videre at prosjektplan for heis i Karmøy kino skal være klar i mars.


Rådet ønsker informasjon om ROP-tjenestene og/eller Plan for universell utforming i
neste møte.

09.04.2019:
Uttalelse til sak BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller spørsmål ved hvordan valget av representanter til
brukerrådet organiseres, herunder hvordan representanter fra brukergruppen blir forespurt. Det bes om at
svar fremlegges i neste møte.


Det ble etterlyst svar på fremdriftsplaner for sykkel- og gangstistrekningen
Kyrkjeleita/Liersvingene til Skudeneshavn. Det ble stilt spørsmål vedrørende denne
strekningen for rundt tre år siden, men rådet har ikke fått tilbakemelding.



Det ble vist til at det ble etterlyst et skikkelig busskur i Åkrehamn ved den videregående
skolen og ungdomsskolen samt i krossen. Henvendelsen ble rettet til fylkeskommunen,
men fikk tilbakemelding om at dette måtte settes på vent til det forelå en sikker plan om
hvor veien skulle gå. Rådet ønsker at dette nå blir prioritert, uavhengig av veiplaner, da
dette har tatt lang tid og tålmodigheten nå er slutt.



Fungerende formannskapssekretær Kvilhaug informerte om at det vil gjennomføres
befaring av valglokaler i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Befaringen vil finne sted tidlig i mai. Det er i den forbindelse ønskelig at en representant
fra rådet er med denne dagen for å se på den universelle utformingen av lokalene. Rådet
foreslo at Bringedal ble med denne dagen.

03.06.2019:
Uttalelse til sak TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne presiseres at det må informeres godt og på en lettlest måte
om hvem som har tilgang/rettigheter til ordningen, opplyses at det må søkes i forkant og om det må søkes
årlig.


Rådet ønsker at leder og nestledervervet må gå på omgang mellom organisasjonene og
politikerne.



Rådets representant for møter/befaringer ønsker å bli mer involvert i forhold til
Stangeland skole og ber også om å få delta på prosjektmøter.
Henstilling sendes eiendomssjef.

27.08.2019:
Oversendt ordfører for tilbakemelding:
Vedrørende Nye Stangeland Skole
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har en bekymringsmelding vedrørende det som oppfattes som
trenering i forbindelse med lovet deltakelse i brukerutvalg for Nye Stangeland Skole. Det har vært vanskelig
å få være med på ordinære aktuelle møter. Har i dag kun deltatt på 3 møter 1 møte alene var for å avklare
videre møter noe som heller ikke fungerte. Avtalte ting som skulle endres til neste møte er heller ikke tatt tak
i osv.
Rådets representant Bringedal har påpekt feil/mangler/forbedringer som vil gjøre bygget tilgjengelig for alle,
i alle etasjene og innganger. Dette har ikke blitt ansett som nødvendig da det heller skal lages to korrekte
UU enheter. (det er selvsagt et krav iflg loven at hele skolebygget skal være 100% tilrettelagt). Klassene må
da skifte lokalitet hvis det er en rullestolbruker/andre med nedsatt funksjonsevne i klassen. Tenk om det
kommer 3 personer med nedsatt funksjonsevne?
(hørsel, syn og bevegelse) Alternativt må eleven bruke en annen adkomst enn resten av klassen som igjen
resulterer i et unødvendig skille mellom klassekameratene. Har prøvd flere ganger uten å nå inn med
synspunkter når det gjelder 4 like innganger. De hevder at dette er politisk behandlet?
05.11.2019:

Uttalelse oversendes rådmannen og oppvekst- og kultursjefen:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at kompetansen på Karmøy voksenopplæring
i forhold til opplæring i bruk av smarttelefoner for synshemmede styrkes.


Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevner nyvalgt leder Kjell Inge
Bringedal som fast representant og nyvalgt nestleder Aina Budal som fast
vararepresentant i de tilfeller rådet skal være representert i brukerutvalg, ved befaringer,
møter etc.



Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opptatt av tilgjengelighet på skolene og
mener det bør vurderes om det skal foretas en ny undersøkelse.

03.12.2019:
Uttalelse til sak REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for unges mulighet til å komme inn på
boligmarkedet og ber rådmannen se på mulighet for andre løsninger for å heve beløpet på startlån.
Uttalelse til sak KUNSTPLAN 2020-24:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil presisere at kunsten Karmøy kommune formidler i det
offentlige rom må være for alle, universelt utformet og tas med i planen.


Rådet ønsker at NAV Flyktning v/Arne Fagerland kommer å informerer om deres arbeid
og planer i ett kommende møte.



Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er glade for at KTA-plassene ved Solstein
reddes jf budsjettlekkasjen den 27.11.2019 og forventer at disse plassene består. I denne

sammenheng ønsker rådet mer informasjon om EKTA og vil derfor foreta en befaring med
informasjon om tilbudet.


Rådet er glade for at kommunestyresalen er pusset opp, men beklager at den ikke er 100 %
tilgjengelig på grunn av at talerstolen er for høy for rullestolbrukere.
Følgende oversendes rådmannen:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om deltakelse i alle kommunale prosjekter fra
oppstart til ferdigstillelse.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes budsjettinnspill 2020, 27.08.2019:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at følgende prioriteres i budsjett 2020:
1. Terapibading med fysioterapeut må på plass. Ny leder i råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne må be om å få talerett i kommunestyret i forbindelse med budsjettsak og gjerne en
presentasjon av dette tilbudet.
2. Realistisk budsjett innen helse og omsorg.
3. Det må gis flere fysioterapihjemler og lokalene til fysioterapeutene må være mer universelt
utformet/tilrettelagt for alle både når det gjelder adkomst, opphold og toaletter.
4. Det må settes av penger til å gi spesialkompetanse innen universell utforming for ansatte i
kommunen.
05.11.2019
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 – 2023 støtter enstemmig rådet for 2015 –
2019 sitt budsjettinnspill for 2020.
Befaringer og studieturer gjennomført i 2019:
Ingen befaringer for rådet dette året da alle møtene ble avholdt på rådhuset.
Deltakelse på kurs, konferanser eller arbeidsgrupper mm:
Kjell Inge Bringedal deltok fra rådet på Rehabiliteringskonferansen i Haugesund i august.
Bringedal er fast representant til å delta i ulike brukergrupper og har deltatt på flere befaringer
og møter. Bringedal var også med på befaringer i alle valglokalene i forkant av valget og på
kjøpesentrene i forbindelse med planlegging av forhåndstemming der.
Vurdering av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes påvirkningskraft:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har god anledning til å ta opp saker på eget
initiativ og til å stille spørsmål til administrasjonen. Rådets møteprotokoller settes på
formannskapets referatliste og sakspapirene og møteprotokollene legges ut på kommunens
nettsider. Leder får tilsendt reguleringsplaner. Rådets leder blir invitert sammen med
hovedutvalg helse og omsorg i forbindelse med arbeidsmøter.
Årsmeldingen behandles som egen sak i kommunestyret.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innspill til budsjett behandles i første møte etter
sommerferien og sendes rådmann, budsjettsjef, hovedutvalg helse og omsorg og legges på
kommunens nettside under budsjett sammen med andre innspill og budsjettartikler mm.

Rådet for 2015 - 2019 opprettet faste representanter til diverse brukerutvalg mm:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFM) ønsker å være representert i diverse brukerutvalg og
også komme tidlig inn i prosesser der det er naturlig med slik representasjon.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fastsatte følgende faste representanter i de tilfeller det er
behov for/ønskelig/kreves at rådet er representert enten som representanter på enkeltmøter, faste utvalg,
gruppemøter osv uten at det trengs oppnevning for hvert enkelt tilfelle:
Fast brukerrepresentant:

Kjell Inge Bringedal

1. vararepresentant:

Terje Wærnes (varamedlem i RFM)

2. vararepresentant:

Sandra Våge (varamedlem i RFM)

Rådet for 2019 – 2023 opprettet følgende faste representanter til diverse brukerutvalg mm:
Fast brukerrepresentant:
Kjell Inge Bringedal, leder
Vararepresentant:
Aina Budal, nestleder
På bakgrunn av ovennevnte vurderes det slik at råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
har reell påvirkningskraft.

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 fra eldrerådet i Karmøy til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/7343

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Kommunestyret

28.01.2020
16.03.2020

ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY

Forslag til vedtak:
Eldrerådet tar vedlagte årsmelding 2019 fra eldrerådet i Karmøy til orientering.

ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2019
Medlemmer i eldrerådet i Karmøy kommune 2015 – 2019:
Unni A. Wathne, leder
Odny Marie Opsal (Sp), nestleder
Nils Hovden (Ap)
Bjørg Mannes (H)
Marit K. Kalleberg
Nils Oddvar Reiersen
Sjur Magne Kvamme
Varamedlemmer:
Solveig H. Anglevik
Karen Louise Øvrebø
Einar Røthing Nilsen
Olav Ytraland
Medlemmer i eldrerådet i Karmøy kommune 2019 – 2023:
Nils Oddvar Reiersen, leder
Olaug Stava Farbu (Sp), nestleder
Ole Ravnsnæs (FrP)
Inger Anne Vikre (KL)
Turid Tveit
Harald Skorpe
Else Marie Steinkopft Hjelmås
Varamedlemmer:
Bjørn Harald Johansen (Ap)
Bjørg Spångberg
Per A. Bjelland
Hild Reidun Johannessen (Ap)
Rådets sekretariat:
Formannskapskontoret er sekretariat for eldrerådet og Elin Vikene møtte som sekretær unntatt i
møtet 09.04.2019 hvor fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug møtte.
Antall møter, saksantall og møtested:
Eldrerådet hadde 7 ordinære møter i 2019 og det ble behandlet 50 saker. Møtested var rådhuset.
De 2 siste møtene var med det nye eldrerådet som ble konstituert i kommunestyret 21.10.2019.
Fellesmøte med fylkeseldrerådet i Rogaland:
Den 28.05.2019 var det fellesmøte med fylkeseldrerådet i Rogaland hvor disse og Karmøy
eldreråd fikk presentere seg. Ordfører Jarle Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg Nora OlsenSund og rådgiver helse og omsorg Kristine Tveit orienterte om Karmøy kommune generelt og
tilbudet av helse- og omsorgstjenester. På bakgrunn av tilsendte årsmeldinger fra Karmøy
eldreråd og orientering gitt i møtet konkluderte fylkeseldrerådet at Karmøy eldreråd fungerte
godt.

Oversikt over hvilke instanser som har sendt rådet saker:
Saker til eldrerådet kom stort sett fra administrasjonen i helse- og omsorgsetaten og noen få fra
oppvekst- og kulturetaten. Eldrerådets møter ble lagt til dagtid, kl. 10.00, dagen før møtene i
hovedutvalg helse og omsorg. Dette for å få uttale seg i tide til å kunne få innflytelse i den videre
politiske behandling av sakene. Eldrerådets uttalelser refereres i råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne samme kveld og legges på bordet i hovedutvalg helse og omsorgs møter neste
dag.
Teknisk etat sender reguleringsplaner/reguleringsendringer til leder slik at eldrerådet har
mulighet for å uttale seg.
På enkelte møter har administrasjonen orientert om aktuelle tema:
22.01.2019:
Virksomhetsleder Jakob Bråtå og avd.leder Ine Gangdal orienterte om barnevernets familiesenter.
05.03.2019:
Kommunalsjef Nora Olsen – Sund orienterte om St.meld. 15: Leve hele livet og om dagsenter på
Vea sykehjem.
05.11.2019 (konstituerende møte nytt eldreråd):
Ordfører Jarle Nilsen orienterte om eldrerådets funksjon og ledet møtet til ny leder var valgt.
Videre orienterte rådgiver Kristine Tveit om Meld.St. 15: Leve hele livet.
03.12.2019:
Leder for plan og strategi Ove Røys orienterte om seniorlandsbyen på Spanne.
Saker/spørsmål/henvendelser eldrerådet har tatt opp på eget initiativ:
22.01.2019:
Uttalelser sendt kommunalsjef helse og omsorg, hovedutvalg helse og omsorg og rådmann:
1. Eldrerådet er sterkt i mot og bekymret for rivning av Skudenes bu- og behandlingsheim og etterlyser
status og framdrift. Eldrerådet vil delta/være involvert i planlegging/romdeling og hvordan sykehjemmet i
Skudenes skal se ut, enten det blir bygget om eller revet.
2. Eldrerådet etterlyser videre opplysninger om når dagavdelingen på Vea Sykehjem skal tas i bruk til
formålet.
05.03.2019:
Følgende høringssvar til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom ble sendt til regjeringen.no:
I ei tid der antall eldre øker sterkt og vi snakker om en eldrebølge må det være feil å svekke eldrerådene sin
betydning.
Eldrerådene bør bygges opp med sikte på å bruke rådene til å være med på å forme et samfunn som tar vare
på de eldre. Stortingsmelding nr. 15 har mye fint om dette, blant annet at eldre skal ha utfordringer som er
tilpasset det de kan klare etter hvert som evnen avtar.
Eldrerådene må bestå av personer over 65 år. Medlemmene vil være en del av eldrebølgen og derfor kjenne
og forstå behovene til eldre har betre.
Eldrerådene må ha fra 5-7 medlemmer. Medlemmene oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeninger og
andre foreninger for eldre.

Eldrerådene skal uttale seg om alle saker som omhandler de gamle sine levekår. Uttalelsen følger saken
videre i behandlingen.
Eldrerådene bør også ha rett til å komme med forslag om de ser forhold som kan gi de elder betre levevilkår.
Det bør være samme forskrifter og regler for eldrerådene i hele landet. De eldre må få samme behandling
uavhengig av hvilken kommune eller fylke de bor.
Eldrerådene må få opplæring i arbeidet som skal utføres i eldrerådet.
Eldrerådene bør være rene eldreråd. Det er så mange og store arbeidsoppgaver som vedrører de eldre at det
blir for mange saker om en slår sammen flere råd
09.04.2019:
1. Eldrerådet ønsket å rose kommunen for sitt raske arbeid med å sikre teleslynger på kulturhuset
på Norheim.
2. Eldrerådet ønsker at det fremmes en sak for eldrerådet og hovedutvalg helse og omsorg om
mulighet for etablering av krematorium i Karmøy kommune.
Oversendt hovedutvalg helse og omsorg.
3. Eldrerådet oppnevnte Nils Oddvar Reiersen som brukerrepresentant i kommunens arbeid med
gjennomføring av «Leve hele livet».
Oversendt hovedutvalg helse og omsorg.

03.06.2019:
Eldrerådet sendte følgende uttalelse til kommunalsjef helse og omsorg:
Ledelsen i helsevesenet skal gå på uanmeldte besøk på sykehjemmene for å sjekke at ansatte snakker
med pasientene i stedet for hverandre.
27.08.2019:
Følgende kommentar oversendt helse- og omsorgsadminstrasjonen i forbindelse med sak
Budsjettoppfølging pr. 31.07.19 – Helse- og omsorgsetaten:
Eldrerådet spør om alt er gjort med tanke på å få kunnskap om hvordan en kan minske utagering jf
tilbud fra spesialisthelsetjenestenom hospitering og veiledning.
Det er kritikkverdig med all overforbruk og overskridelser på budsjettene. Det må være noe galt med
systemet. Enten er budsjettene feil eller er det manglende kontroll på forbruket og kostnadene.
Eldrerådet vil be administrasjonen se på dette.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg og hovedutvalg helse og omsorg:
Eldrerådet ber om at sak om middagsutkjøring til hjemmeboende eldre bør bli tatt opp igjen i
hovedutvalg helse og omsorg så snart som mulig i neste periode, jf St.meld. 15: Leve hele livet.
Enstemmig vedtatt oversendt kommunalsjef helse og omsorg og hovedutvalg helse og omsorg.
05.11.2019:
Eldrerådet ønsker informasjon om når det blir sykehjem på Norheim og ber om å få orientering
om seniorlandsbyen på Spanne.

03.12.2019:
Eldrerådet uttalte følgende til Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024:
- Skal vi utvikle en strategi for formidling og forvaltning av kunst må vi ha en plan for vedlikehold av det vi
har.
- Komite bestående av lokale kunstnere til å foreslå initiativer/prosjekter (rådgivende).
- Kunstplanen bør også omfatte større kunstneriske «events» (eks. lys-/lasershow) etc.
Nyvalgt leder Nils O. Reiersen gratulerte Karmøy kommune med Leve hele livet-prisen og takket
kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund for arbeidet med dette.
Eldrerådet viste til medieoppslag den senere tid vedrørende vold i helsesektoren overfor ansatte,
pasienter og avviksregistrering og ønsker oversikt over situasjonen i Karmøy.
Eldrerådets budsjettinnspill 2020, 27.08.2019:
Eldrerådet anbefaler at følgende prioriteres i budsjett 2020:
1. Det må vedtas et realistisk budsjett.
2. Øke kunnskap/ta i mot veiledning fra spesialisthelsetjenesten (gratis) særlig med tanke på
demenssykdommer for å forebygge utagering.
3. God fysioterapi- og logopedtjeneste særlig med tanke på slagpasienter.
4. Eldrerådet ønsker å være representant i brukerutvalg og i planleggingsfasen av generell karakter i
forbindelse med nybygg/rehabiliteringer. Eldrerådet vil be om å bli orientert om framdriftsplan for Skudenes
sykehjem.
Nyvalgt eldreråd støttet eldrerådet for 2015 – 2019 sitt forslag til budsjettinnspill med følgende
tillegg:
5.Eldrerådet ser verdien av å ha et varmtvannsbasseng i Karmøy kommune og at det vil gjøre godt/bedre
livskvaliteten for personer med revmatiske lidelser, hjerte- og lungesyke, kreftpasienter og personer med
bevegelseshemminger.
Eldredagen 1. oktober:
Eldrerådet hadde ingen markering av eldredagen 2019.
Tilskudd til virksomhet for eldre:
Tilskuddsordningen er overført til oppvekst- og kulturetaten fra 2017 og har samme søknadsfrist
som bl.a.driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfrist for de som søker tilskudd
til virksomhet for eldre er fra 2017 endret fra 1. november til 1. mars. Hovedutvalg oppvekst og
kultur behandler/innvilger tilskuddene og eldrerådet får saken til uttalelse i forkant.
Kurs/konferanser/møter:
Unni A. Wathne, Nils Reiersen og Odny Opsal deltok på den årlige konferansen for kommunale
eldreråd i Stavanger i november.
Vurdering av eldrerådets påvirkningskraft:
Eldrerådets uttalelser blir lagt ut i hovedutvalg helse og omsorgs møter og eventuelt andre
utvalg en sak skal behandles i og følger med i den videre saksgangen. Eldrerådet har talerett i
kommunestyret. Eldrerådets møteprotokoller settes på formannskapets referatliste og
sakspapirene og møteprotokollene legges ut på kommunens nettsider.

Eldrerådets leder har blitt invitert sammen med hovedutvalg helse og omsorg i forbindelse med
arbeidsmøter.
Eldrerådet har en representant med vararepresentant i Den kulturelle spaserstokken.
Odny Opsal var eldrerådets representant i Den kulturelle spaserstokken i mange år.
Den 03.12.2019 ble varamedlem Per A. Bjelland valgt som representant med medlem Turid Tveit
som vararepresentant.
Nyvalgt leder Nils O. Reiersen og nestleder Olaug Stava Farbu representerer eldrerådet i
tverretatlig arbeidsgruppe for «Leve hele livet».
Leder får tilsendt reguleringsplaner og leder/eldrerådet har mulighet for å komme med
uttalelser.
Eldrerådets innspill til budsjett behandles i første møte etter sommerferien og sendes rådmann,
budsjettsjef, hovedutvalg helse og omsorg og legges på kommunens nettside under budsjett
sammen med andre innspill og budsjettartikler mm.
På bakgrunn av ovennevnte vurderes det slik at eldrerådet har reell påvirkningskraft.

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.

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.

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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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.
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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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Vi har en snittrisiko på 2,1

Risikoklasse 1

20,00 %

Risikoklasse 3

26 000 000

Risikoklasse 2

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

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

2,00 %

2,50 %

3,00 %

3,50 %

4,00 %

4,50 %

5,00 %

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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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 - 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.

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.:

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 - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 2/20
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.
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.

SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 16/20
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.
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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jakob Bråtå/Kristine Tveit
19/6418
Sign:

Arkiv: F47
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING - BARNEVERNTJENESTEN
Rådmannens forslag til 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
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats kroner
179
179
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
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.
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.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Den økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende og nødvendiggjør en grundig vurdering
av hvordan budsjettmidlene forvaltes i alle tjenesteområder. Innen barneverntjenestens
ansvarsområde har det vært en utgiftsvekst og ulik praksis mellom kommunene i godtgjøring til
oppdragstakere og utgiftsdekning. Det er behov for å harmonisere lønn og praksis for
utgiftsdekning og kjøregodtgodtgjørelse, og fastsette forutsigbare rammer.
Ulike oppdrag knyttet til barneverntjenesten
Støttekontakt, miljøarbeider, foreldreveileder, tilsynsfører, besøkshjem og fosterhjem engasjeres
etter enkeltvedtak tilpasset den enkelte families behov, og kan ha følgende funksjoner:
Forebygging/barneverntiltak i familien:
 De viktigste oppdragene i barnevernet handler om miljøarbeid, gjerne kombinert med en
veilederrolle for å bidra direkte i familien, sammen med barna og deres foreldre.
 Tilsynsførere har også en viktig rolle i det forebyggende arbeidet for å sikre barns
oppvekstmiljø.
 Støttekontakt og besøkshjem blir ellers benyttet i kombinasjon med andre tiltak i familien, ut
fra barnevernets målsetting om endringsarbeid for å bli selvhjulpne.
Omsorg/barneverntiltak utenfor familien:
 Tilsynsførere brukes som en sikkerhetsfaktor ved tilsyn når barn som bor i fosterhjem er på
besøk hjemme hos sin biologiske familie. Dette er etter vedtak fattet av fylkesnemnda, og
brukes særlig i saker med rusmisbruk. Tilsynsfører for det enkelte barn som er plassert i
fosterhjem i Karmøy kommune, er lovpålagt. Det gjelder også barn som er plassert i Karmøy
kommune fra andre kommuner.
 Fagkyndig veiledning blir knyttet til fosterhjem for å veilede familien i sin nye rolle og for å
forebygge utilsiktede flyttinger av barn.
Kontrakt som ansatt
I en høyesterettssak i 2016 (avlasterdommen) ble det gitt føringer for hvilken kontraktsform
kommunen kan inngå med de aktuelle gruppene. I noen tilfeller kan det ikke inngås avtale som
oppdragstaker, men som arbeidstaker.
I Karmøy kommune får besøkshjem midlertidige arbeidsavtaler. Dette fordi det normalt er korte
arbeidsforhold - under 3 år. Ved varighet utover 3 år, vil det inngås avtale om fast ansettelse.
I 2017 ble det fastsatt en sentral forskrift om arbeidstid for avlastere som også gjelder for
besøkshjem og avlastningshjem. De som ansettes skal ha regulert arbeidstid i tråd med forskriften
og lønnes i tråd med sentral generell særavtale (SGS 1030). For arbeid som avlaster etter
barnevernloven § 4-4 betales i 2019 minst 67 kroner pr time. Barneverntjenesten i Karmøy
praktiserer minstelønn på 67 kroner pr time.
Kontrakt som oppdragstaker

Kommunene fastsetter selv nivået på godtgjørelser til miljøarbeider, tilsynsfører, støttekontakt og
foreldreveiledere når disse er oppdragstakere. Karmøy kommunestyre behandlet sak om
godtgjørelse til oppdragstakere 22.09.2009. Etter dette har satsene blitt justert etter administrative
vedtak, og det har utviklet seg ulik praksis mellom kommunene. Se tabell nedenfor:

Timesats i kroner
Miljøarbeider
Tilsynsfører under
samvær
Lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Karmøy
2019

Haugesund
2019/2020

Tysvær
2019/2020

206
206

154
179

179
179

206
(4 timer pr tilsyn +
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
206
(min) 350
(maks) 990

Fast ansatte

1 500 pr tilsyn
(inkludert
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

154
(min) 350
(maks) 780

I praksis er satsene i Karmøy noe lavere enn nabokommunene for lovpålagt tilsyn og høyere for de
andre satsene. For å harmonisere godtgjørelsene er det foreslått at Karmøy følger samme satser
som nabokommunene.
Utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
Praksis for når det tilstås kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning er også ulik mellom kommunene.
I Karmøy har det utviklet seg en praksis for at oppdragstakere tilstår kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning uavhengig av type oppdrag.
Det foreslås å endre praksis til at utgiftsdekning gis for støttekontakttiltak og miljøarbeidertiltak,
og at det skal foreligge vedtak som konkretiserer utgiftsdekningen i hver enkelt sak.
Oppdragstakere har ikke tariffregulerte rettigheter til kjøregodtgjørese slik som fast ansatte har.
Det er kun de som utfører lovpålagt tilsyn i fosterhjem, samt eksterne veiledere som skal ha
kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse foreslås utbetalt i forbindelse med veiledningsoppdrag i
fosterhjem. Ved lovpålagt tilsyn inkluderes det i faste honoraret.
Endringsforslagene er i samsvar med praksis i Tysvær og Haugesund kommuner.
Satser for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
KS gir veiledende månedssatser for dekning av utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for
besøkshjem og fosterhjem, som justeres 1. juli hvert år. Barneverntjenesten i Karmøy følger disse
veiledende satsene, og vil også følge dem i 2020.
Kommunen skal i tillegg dekke særskilte utgifter, som konfirmasjon, dåp mv. Satsene for særskilte
utgifter fastsettes administrativt og er samordnet med nabokommunene. Gjeldende satser for
ekstra utgiftsdekning vil bli videreført i 2020.

KS veiledende satser og Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning følger vedlagt.
Kjøregodtgjørelse beregnes ut fra Statens satser. Det tas utgangspunkt i at alle har bombrikke og
abonnement. Ved bruk av el-bil benyttes el-bil satser.
Rådmannens vurdering
Den totale økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende, og det er nødvendig å redusere
utgiftene innenfor barnevern for å holde driften innenfor det som er budsjettert.
Det er store variasjoner i satser for godtgjørelse til oppdragstakere kommunene imellom. Satsene
har de siste årene vært noe høyere i Karmøy enn i Haugesund og Tysvær. Utgiftene til lønn og
utgiftsdekning har etterhvert blitt en betydelig utgiftspost i barneverntjenesten, og det er ønskelig
å harmonisere rammene med våre nabokommuner, både for å redusere kostnadene, men også for
at det skal bli en likere avlønning og likere godtgjørelser kommunene i mellom. Kommunene
konkurrerer for en hel del om de samme menneskene til å påta seg slik oppdrag, og det vurderes
som rimelig at godtgjørelsene er noenlunde like kommunene i mellom.
Ved å tilpasse lønn og praksis for utgiftsdekning til nivået i omkringliggende kommuner, vil de
samlede kostnader bli redusert.
Følgende timesatser og endring av praksis for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelser som skissert i
saken vil gi en innsparing på om lag 600 000 kroner pr år (helårsvirkning):

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt
tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats

Merknad
179 Likt Tysvær
179 Likt Haugesund og
Tysvær
1 500 pr tilsyn Likt Tysvær
(inkludert
kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154 Likt Haugesund og
Tysvær
(min) 350 Likt Haugesund og
(maks) 780 Tysvær

KS veiledende satser for utgiftsdekning bør fortsatt følges.
Ekstra utgiftsdekning for spesielle anledninger bør fortsatt samordnes med nabokommunene og
fastsettes administrativt av leder av barneverntjenesten. Gjeldende satser bør videreføres i 2020.
Rådmannen vil følge med på regjeringens oppfølging av NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem,
og det kan bli aktuelt å endre praksis på grunn av signaler i denne på et senere tidspunkt. Det
forventes ny barnevernlov i 2021, og ved lovendring vil det evt komme en ny sak.
Rådmannens tilråding

Rådmannen ser at det både er behov for generell innsparing og harmonisering av satser, og tilrår
at kommunestyret fastsetter nye satser for oppdragstakere i barneverntjenesten og endret praksis
for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020.

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. HTA kap 4
2. KS veiledende satser for utgiftsdekning i forsterhjem og besøkshjem
3. Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem

Satser for særskilt utgiftsdekning for
barn i fosterhjem og beredskapshjem
KS har utarbeidet veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune følger de veiledende satsene, med
følgende tillegg for særskilte utgifter:
 Konfirmasjon: Utgiftsdekning inntil 3 x KS-månedssats for barn som er 15 år og eldre
(for tiden 7980 kroner) – må ha kostnadsoverslag og dokumentasjon.
 Dåp: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, max 5000 kroner - må ha kostnadsoverslag og
dokumentasjon.
 PC til videregående skole: Dekker det minstebeløpet som skole-PC anbefalt av
fylkeskommunen koster. Dersom elev ønsker å oppgradere til annen maskin, må
mellomlegget dekkes av eleven/foresatte.
 Etablering i fosterhjem: Inntil 3 x KS-månedssats, men i noen tilfeller må en vurdere
høyere sats som bl.a. ved nyfødt eller barn som ikke har noe med seg inn i fosterhjemmet.
 Samværsutgifter: Barneverntjenesten dekker reise- og overnattingsutgifter dersom dette
tilkommer foreldre som skal ha samvær.
 Barnehage og SFO: Barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO for
fosterbarn, når det vurderes nødvendig. Dersom det er krevd betaling for mat i
barnehage og SFO, er dette noe fosterhjemmet må dekke.
 Husleie og livsopphold: Barneverntjenesten dekker i utgangspunktet ikke stønad til
husleie eller livsopphold, da dette er ytelser som en må søke hos NAV/Statens Lånekasse.
Dersom det handler om å få bosatt ungdommer i en overgang til NAV overtar, kan det
gjøres individuelle vurderinger for en kort periode(1-3 mnd).
 Etableringsstønad: Det gis etableringsstønad inntil 5 000 kroner til ungdommer som
flytter for seg selv etter opphold i institusjon eller fosterhjem, og som ikke har annen
økonomisk hjelp eller oppsparte midler.
 Tannregulering: Dekkes for ikke kosmetiske tilfeller etter godkjenning av overtannlegen.
 Briller/linser: Dekkes etter anbefaling fra optiker, med rimeligste alternativ.
Maxpris på innfatning kr.1 000.
 Psykolog: Egenandel offentlig psykolog dekkes frem til oppnådd frikortgrense for
ungdom mellom 18 og 23 år.
Ekstra utgiftsdekning belastes budsjettpost 1470, som i budsjettet for 2020 er på 4,6 mill.
kroner.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen og viser til at også
eldrerådet enstemmig støttet innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
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?

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 15/20
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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/939

Arkiv: H12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

28.01.2020
29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

KJØP AV KORTTIDSPLASSER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Karmøy kommune har i dag for få korttidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til
behovet. Kommunestyret vedtok derfor den 16.12.19, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan 2020-2023 å øke antall kortidsplasser ved Norheim bbh i 2020 med 8-10 senger.
Karmøy kommune er nå tilbudt å kjøpe fire plasser av Bokn kommune ved Bokn sjukestove.
Kapasitetsutfordringer og gjennomførte tiltak
Karmøy kommune har både i 2018 og 2019 hatt store kostnader knyttet til innbyggere som har
vært ferdigbehandlet på sykehuset, men som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot når
de er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset (overliggere). Årsaken til dette er at det har vært
for få kortidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til behovet. Hjemmetjenesten har i den
grad det har vært faglig forsvarlig tatt i mot utskrivningsklare pasienter. Kapasiteten på
korttidsavdelingene har vært begrenset til de sengene som vi til enhver tid har hatt til rådighet.
Presset på korttidssenger har blitt ytterligere forsterket ved at kommunen har hatt en del
innbyggere som har hatt vedtak om langtidsplass, men som har fått korttidsplass i påvente av
langtidsplass. I 2019 hadde vi i gjennomsnitt til en vær tid 15 innbyggere i denne kategorien.
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2019 å øke kapasiteten på kortidsplasser med tre senger.
Antallet var en gjennomsnittsberegning i forhold til overliggere i første halvår 2018. Antallet
overliggere økte imidlertid betraktelig utover dette antallet i 2019. Det ble derfor våren 2019 tatt i
bruk en fjerde ekstra seng ved Norheim bbh. Det er nå ytterligre tatt i bruk 4 nye senger.
Kapasiteten er dermed samlet sett i 2019 og frem til januar økt med til sammen 8 senger.
Ytterligere kapasitetsøkning i 2020 - innretning
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å øke kapasiteten ved Norheim bbh ytterligere slik at en
samlet tok i bruk 12-14 nye senger innberegnet med sengene som ble opprettet i 2019. Det ble satt
av 5,7 mill. kroner til tiltaket.
I etterkant av budsjettbehandling har det vært dialog mellom Karmøy og Bokn kommuner om
mulighet for kjøp av senger. Bokn kommune har for tiden ledig kapasitet ved Bokn Sjukestove,
som består av 13 pasientrom. Fire av disse er nye og ni av rommene er nylig renovert. Bokn
kommune har fysioterapeut i 75 % stilling som også blir benyttet av pasientene ved sjukestova.
Tilsynslegen holder til i samme bygg som sjukestova. Det er dagavdeling som har åpent to dager
i uken, og her får beboere på sjukestova delta dersom det blir vurdert at de kan ha utbytte av det.
Ellers får beboere på sjukestova delta på andre aktiviteter som de kan ha utbytte av, som f.eks.
kulturell spaserstokk, foredrag/musikkinnslag, sykkeltur o.l.
Tilbudet fra Bokn kommune vurderes som et godt tilbud - både faglig og økonomisk. Ut fra en
faglig og driftsmessig vurdering anbefales det at de fire plassene ved Bokn sjukestove blir tatt i
bruk av pasienter som har fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente
av ledig langtidsplass.
Rådmannens vurdering

Ut fra erfaringene med økning i antall ferdig behandlede pasienter på sykehuset er det vesentlig
at kommunen legger til rette for et handlingsrom som tar høyde for at antallet kan øke mer enn
en har planlagt for i 2020. Rådmannen ser det derfor som en god løsning å kombinere opprettelse
av til sammen 8 ekstra plasser ved Norheim bbh samtidig å kjøpe fire senger ved Bokn
sjukestove. Kostnaden ved denne løsningen vil ikke bli høyere enn om en oppretter 12 ekstra
senger ved Norheim bbh. Ved å bruke de fire plassene ved Bokn sjukestove til pasienter som har
fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass, vil
en gi disse pasientene et godt tilbud i tiden de venter på langtidsplass ved et sykehjem i Karmøy.
Dersom kommunestyret slutter seg til rådmannens tilråding om kjøp av plasser vil det bli inngått
en konkret avtale med Bokn kommune.
Dersom antall ferdigbehandlede pasienter øker utover dette i 2020 og det blir behov for å øke
antall plasser ved Norheim bbh ytterligere, vil rådmannen legge fram ny sak.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret kjøper fire plasser av Bokn kommune ved Bokn
sjukestove.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY
SKOLE VEAVÅGEN
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 14/20
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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Kåre Ellingsen
20/1670

Arkiv: 153
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

17.02.2020
16.03.2020

PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til 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.

SAKSFRAMSTILLING

Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret
17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1. for investering står: Det bygges ny skole i
Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og
tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Prosess rundt tomtevalg er blitt noe forsinket på grunn av at det sent i prosessen i 2019
kom opp et nytt alternativ til tomt som var verdt å utrede. I tillegg er det viktig å ha et så
godt grunnlag som mulig for å kunne mene noe om kommende kostnader knyttet til de
ulike alternativene. Det planlegges nå for at sak om tomtevalg til ny skole Veavågen legges
frem for politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø 28. april, formannskapet 4.
mai, og påfølgende kommunestyre 11. mai. Rådmannen har oppfattet det slik at tempo
skal prioriteres, og saken kan da rekke hovedutvalg teknisk og miljø, men ikke oppvekst
og kultur før formannskapet den 4. mai. Rådmannen overlater til kommunestyret å ha en
endelig mening om dette.
Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med
oppstart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjettramme er på 303 mill. kroner og
prosjektet er i rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).
Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400
elever fordelt på rundt 5.400 m2 på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at
all bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd
med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.
Det jobbes nå med å utarbeide et beslutningsunderlag angående tomtealternativene. For å
kunne utarbeide nødvendig kvalitet og kostnadsestimat for de ulike alternativene vil det
være behov for å kartlegge grunnforhold, potensiell plassering og utnytting av tomt,
infrastruktur og ledningsnett, med mer. Noe av dette krever kjøp av tjenester.
Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 0,5
mill. kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til Ny skole Veavågen flyttes til budsjett
2020 for at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke
beslutningsgrunnlaget knyttet til tomtevalg for ny skole. Budsjettendringen påvirker ikke
prosjektets totalramme.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår
av side 1, herunder:
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.

Rådmannen i Karmøy, 05.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 109/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen, datert 08.10.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 18/20
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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/2867

Arkiv: PLANR 5084
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
16.03.2020

PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE
DEL AV SPANNAVEGEN

Rådmannens forslag til 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.

SAKSFRAMSTILLING
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy – Nordre del av Spannavegen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 5 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – grøntareal og sidearealer; energianlegg – trafo,
kombinert bebyggelse og anleggsformål samt forretning/kontor/industri.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang – og sykkelveg langs fv. 873.
Det er en strekning rett i overkant av 90 meter. Videre foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024,
regulert til tofelts veg.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor reguleringsplan 5024, godkjent 30.06.10, plan
5018, godkjent 25.02.15 og plan 553, godkjent 17.03.98. Planen innebærer at det reguleres gang- og
sykkelveg på sørsiden av fv. 831(Spannavegen) mellom kommunegrensen mot Haugesund og
eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 873 (T – forbindelsen). Fv. 831 foreslås regulert til
tofelts veg. Endringen vil for det meste ligge innenfor areal som er regulert til samferdselsformål
i gjeldende plan.
Endringen er del av oppfølging av rekkefølgekravene i plan 5018 (§4-1) og plan 5024 (2.2
Rekkefølge). I plan 5018 er det krav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset Rennesøygata/
Kvitsøygata X Spannavegen. Rundkjøringen blir liggende like over grensen i Haugesund
kommune.
I plan 5024 er det krav om stenging av midlertidig atkomst til gnr 148 bnr 978 fra Spannavegen.
Som følge av de plangrep som tas i forelagte planforslag, har Statens vegvesen i planprosessen
uttalt at de vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til 148/978. Bakgrunnen for dette er
at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som firefelts veg, og
i planforslaget foreslått som tofeltsveg. I uttalen fra Statens vegvesen har de ingen merknader til
planforslaget slik det foreligger.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
Tilrettelegging for økt gang- og sykkelbruk er i tråd med overordnete mål i kommunale og
fylkeskommunale planer, samt statlige retningslinjer.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 5018, 553 og 5024.

Teknisk plan - vann- og avløp:

Det ligger en 66kV høyspentkabel innenfor planområdet. Det ligger en DN1000
overvannsledning langs omkjøringsvegen, videre er det en DN 300 og DN400
spillvannsledninger innenfor planområdet. Disse må sikres under anleggsperioden.
Trafikkmengde på fv. 831 i 2018 var ÅDT på 7200. Avkjørselen til dagligvarebutikk i
Spannavegen 209 har en så stor trafikkmengde at avkjørselen må utformes som kryss i samsvar
med Statens vegvesen sin håndbok N100.
Overvann: Planforslaget medfører at kjørebaner i Spannavegen, fv. 873 justeres vestover. Endret
linjeføring medfører ikke økning av asfalterte flater sammenlignet med dagens situasjon.
Spannavegen har fall fra sør mot nord og ved ombygging av vegen må det trolig etableres nytt
overvannssystem. Løsninger for dette skal godkjennes av Statens Vegvesen som vegeier, men det
legges til grunn at overvann føres til DN1000 overvannsledning langs fv. 873.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planforslaget legger opp til endring av allerede regulerte veiareal. Det vil ikke være i konflikt
med barns leke- eller oppholdsareal. Planforslaget er ikke del av en skolevei, men er en link i et
større nettverk av gang- og sykkelveier i Norheimområdet.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. En vurdering av planforslaget i
forhold til naturmangfoldet er ikke relevant.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan bidra til økt bruk av gange og sykkel som
fremkomstmiddel og bidra til økt hverdagsaktivitet. Tiltaket er et trafikksikringstiltak, som skal
øke sikkerheten på denne vegstrekningen. Utover dette anses det ikke som at planforslaget har
innvirkning på folkehelsen.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er ikke arealer i planforslaget som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 109/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen,
datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og
bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

A. Uttalelser:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....27.11.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................28.11.19
Mattilasynet........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................03.12.19
Haugaland Kraft ................................................................02.12.19

B. Private merknader:
Ingen private merknader.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til
reguleringsplan. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av
de enkelte uttalelser og merknader.
Det er lagt til et rekkefølgekrav (§ 17) om at utbygger før igangsetting skal avklare med nett- og
ledningseier om spesielle hensyn er nødvendig under anleggsarbeidet for å ivareta ledningsnett
og fiberkabler under anleggsperioden. Forslaget ble sendt til planskonsulent og Haugaland Kraft
Nett AS med frist til 6. januar for å si om de ønsket en annen løsning. Det er ikke mottatt forslag
til andre løsninger. Endringen anses derfor som akseptert av partene.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 09.01.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
A. Uttalelser:
Mattilsynet, 21.11.2019:
Har ingen merknader.
Fylkesmannen i Rogaland, 28.11.2019:
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 27.11.2019:
Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader.
HK – Nett AS, 02.12.2019:
Mangler en byggegrense til trafoen (BE1).
HK Fiber har betydelige med fiberkabler i og alngs fv. Utbygger må tahensyn til disse anlegg før
og under anleggsgjennomføring. Både ledningsanlegg og adkosmt til eiendom og trafo må
opprettholdes under og etter utbyggingen.
Mulige utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Rådmannens kommentar:
Det er lagt inn en byggegrense i formålsgrensen til trafostasjonen.
Det er lagt til en planbestemmelse som skal sikre de ulike ledningsnettene i grunnen under
fylkesveien.
Statens vegvesen, region vest, 03.12.2019:
Statens vegvesen har vært involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Oversikt over vedlegg:
Plankart
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan for del fv. 841, Spannavegen mellom Haugesund grense og
eksisterende rundkjøring på fv. 873.
Forslagstiller:

Norheim Handelspark AS v/ Rolf Børseth, telefon 930 184 13, epost:
rob@haugaland-handelspark.no
COWI AS v/ Werner Grønås, telefon 990 90 357, epost;

Plankonsulent:
weg@cowi.com

Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom Haugesund grense og eksisterende gang - og sykkelveg la ngs fv. 873. Videre
foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024 regulert til tofelts veg.
Planarbeidet omfatter endring av gjeldende reguleringsplan RL1332 i Haugesund
kommune. Her foreslås at utforming av rundkjøring i kryss fv.
831/Rennesøygata/Kvitsøygata endres til dagens krav. Videre foreslås at kryssing av
Spannavegen for myke trafikanter foregår i plan med vegen og ikke planfritt som i
gjeldende reguleringsplan. Endring av kryssingsløsninger for myke trafikanter ses i
sammenheng med at det reguleres gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 i Karmøy
kommune frem til dagens undergang nord for rundkjøringen på fv. 873.
Følgende eiendommer berøres av planforslaget:
Eiendom

Hjemmelshaver

Gjeldende reguleringsformål

148/931

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsformål

148/73

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/947

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/978

Norheim Handelspark

Forretning/kontor/industri

Tabell 1: Eiendomsforhold

Rekkefølgekrav – plan 5018
I planbestemmelsene til plan 5018 "Norheim næringspark del 4", godkjent av Karmøy
kommunestyre 10.02.2015,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
§ 4-1 Opparbeidelse
av rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenog
undergang
Rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenmedtilhørendeundergang
skal væreopparbeidetfør brukstillatelsefor ny bebyggelse
kan gis. Tekniskplan skal
godkjennesav Statensvegvesenfør arbeidetbegynner.
Planendringen, og etterfølgende opparbeidelse av rundkjøring i kryssområdet med
tilhørende vegnett, blir med dette en del av oppfyllelse av dette rekkefølgekravet.

Rekkefølgekrav – plan 5024
I planbestemmelsene til plan 5024 "Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr" , godkjent av
Karmøy kommunestyre 15.06.2010,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
2.2

Rekkefølge
Atkomst til gnr.148, bnr.978 kan etableresmidlertidig fra Spannavegen.Før tillatelse til
midlertidig avkjørselblir gitt, skal plasseringog utforming godkjennesav Statensvegvesen.
Når ny adkomstvegvia Kvitsøygatai Haugesunder regulert og opparbeidet,og Spannavegen
er opparbeidetsomregulert, skal permanentatkomsttil gnr. 148, bnr 978 etableresvia
Kvitsøygataog midlertidig atkomstvia Spannavege
n skal stenges.

Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til gnr.148, bnr.978. Bakgrunnen for
dette er at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som
firefelts veg, og i planforslaget foreslått som tofelts veg. Endelig uttale fra Statens vegvesen
vil komme i forbindelse med at planforslaget er ute på offentlig ettersyn.
Tinglyst rettighet og rekkefølgekrav – plan Rl1605 i Haugesund kommune
I planbestemmelsene til plan Rl1605 "Kvitsøygata 9, gnr 36 bnr 660", godkjent av 13.04.2011,
er det stilt følgende krav:
§4.11 Tinglyst rettighet
Det skal tinglysesrettighet til kjøreatkomstfor gnr. 148 bnr. 978 (skilt ut fra gnr. 48, bnr. 59)
i Karmøykommune.Rettighetenkan ikkesiesopp uten tillatelse fra Haugesundog Karmøy
kommune.
§9 Rekkefølgekrav
Rundkjøringeni kryssetKvitsøygata/Spannavegen
skal opparbeides
i samsvarmed
reguleringsplanRL1332før utbygging av Kvitsøygata 9. Det krevesdetaljert plan for
utforming av veganleggeti horisontalog vertikalplanet,somogsåskal godkjennesav Statens
vegvesen.
Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle kra v om stenging av atkomst til gnr.148, bnr. 978. Dermed utgår
behov for tinglyst rettighet som omtalt i §4.11.Videre vil gjennomføring av planen
oppfylle rekkefølgekravene i §9.
Utbyggingsavtale
Det legges til grunn at det inngås utbyggingsavtale mellom f orslagstiller, Statens vegvesen
og eventuelt andre parter, for utbyggingen av hele eller deler av det vegnett som omfattes
av reguleringsplanene i Karmøy og Haugesund.
Krav om konsekvensutredning
Forslagstiller har vurdert at planens omfang, innhold og art ikke medfører krav om
utarbeidelse av konsekvensutredning. Begrunnelsen for dette er at planforslaget i

hovedsak omfatter arealer som i dag er regulert til samferdselsformål. Bruken av området
vil derfor ikke endres sammenliknet med regulerte situasjon.

Kapittel 2: Planprosessen
Planforslaget er utarbeidet i samråd med Statens vegvesen og de berørte kommunene.
Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Haugesunds Avis 11.07.16og på kommunens
nettsider. Berørte grun neiere, offentlige myndigheter og andre ble varslet i eget brev eller
på epost.
Ved varsling ble det opplyst at planen utarbeides på vegne av Haugaland Handelspark AS.
Planforslaget fremmes på vegne av Norheim Handelspark AS som er heleid av Haugaland
Næringspark AS.
Merknader til planvarsel
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er det kommet inn følgende innspill og
merknader:
Statens vegvesen, brev 15.08.16
Formåletmedplanarbeideter å setteav arealtil gang- og sykkelvegpå sørsidenav fv. 831 mellom
Haugesundgrenseog til eksisterende
g/s-veg ved fv. 873. Videreskal fv. 831 regulerestil 2-feltsveg.
Regulertrundkjøring skal revideresi tråd meddagenskrav.
Planeni sin helhetangår fv. 831 somStatensvegvesenhar ansvarfor på vegneav Rogaland
fylkeskommune.I det videreplanarbeidetbesdet om tett samarbeidmedStatensvegvesen.
Kontaktpersoni Statensvegvesener planbestillerIvar Kalkvik, ivar.kalkvik@vegvesen.no,
tlf.
51911749.Det leggestil at Statensvegvesenhar standardkravtil utforming av reguleringsplanerpå
riks- og fylkesveger.Forslagsstillerbesom å kalleinn til et møtemedStatensvegvesenfor å starteet
plansamarbeid,og få en gjennomgangpå hvilke plankrav somStatensvegvesenstiller til
reguleringsplanpå fylkesveger.Det må sikresgodeovergangermot tilgrensendeplaner/terreng.
SykkelbyenHaugesund- Karmøy
Det pågåret planarbeidfor Kvitsøygatai forholdtil stamvegnett for sykkeli Haugesundog Karmøy.
Planengrenserinn til varsletplanområdet,og det må sikresgodeoverganger.
Kvaløygata– Kvitsøygata:
Statensvegvesenholderpå medbyggeplanfor strekningenKvaløygata– Kvitsøygata,og vedlagt
byggeplantegningbeslagt inn for den delensomberørervarslet planområdet.
Industrigata:
Industrigata skal på sikt stengesi kryssetmot fv. 831 og Kvaløygata.KryssetIndustrigata ved
Felleskjøpetmå reguleresi tråd meddagenskrav.
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata
:

I forbindelsemedplanarbeidetfor reguleringsplan5018 detaljreguleringfor Norheim næringspark
IV har Statensvegvesentidligere signalisertat undergangenkan vurderestatt bort, mot at det i
stedettilretteleggesfor gang- og sykkelveglangs fv. 831 til eksisterende
gang- og sykkelvegnettved
fv. 873. I tillegg har Statensvegvesenvurdert at det ikke er behovfor 4 felt veg fra fv. 873 og inn i
Spannavegen.
Reguleringsbestemmelsene:
I reguleringsbestemmelsene
må det leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan
i tråd medhåndbokR700 Tegningsgrunnlagog at den skal til godkjenneshosStatensvegvesenfør
prosjektetkan realiseres.
AvkjørselKiwi:
Det presiseresat avkjørseltil Kiwi er skal saneresog at Kiwi skal ha adkomstvia Kvitsøygata,når
rundkjøringen blir bygd.
Statensvegvesenser frem til et tett plansamarbeid.
Statens vegvesen, brev 05.02.18
Vi viser til oppstartav planarbeidjuli 2016,og til flere møteri forbindelsemedsaken,sist
30.01.2018.
Bakgrunn for saken:
Rundkjøring i kryssetFv. 831 Spannavegen/Kvitsøygata/Rennesøygata
er regulert i RL1332
Haugesundkommune,vedtatt 13.12.2000.Denneplanenhar i §16 krav om at «Gjennomkjøringfor
allmenntrafikkgjennomny veg mellomSpannavegenog Karmsundgatai kkeer tillatt før ny
omkjøringsvegtil Karmøyer bygget».Dette er bakgrunnenfor at rundkjøringen ikke ble etablerti
forbindelsemedutbygging av næringsområdeti planen.Etableringav rundkjøringen og alternative
løsningerfor adkomstfra fv. 831 til dette næringsområdeti Haugesundog Karmøyhar vært temai
flere sammenhenger
etter at fv.873 Norheim – Raglamyrble etablert.Det er blitt stilt samme
rekkefølgekrav
til etableringav rundkjøringeni alle planer somhar vært på høring i områdetetter
etablering av «omkjøringsvegen».
Dette for å gi hjemmeltil å fordeleutbyggingskostnaderpå
ubebygdearealersomvil få adkomsttil rundkjøringen,så langt det har latt seggjøre.RL1605i
Haugesundkommune,og 553 og 5018i Karmøykommunehar alle rekkefølgek
rav knyttet til
gjennomføringav dennerundkjøringen.
Den 07.07.2016varslet Cowi AS oppstartav planarbeidfor justering av rundkjøring med
undergangpå vegneav HaugalandHandelsparkAS. Høsten2016 ble det avholdtflere møtermed
Statensvegvesenfor å avklareny løsning. Sidennovember2016 er planarbeidetholdt i bero.
Statensvegvesenble i november2017 bedtom å vurderemulighetenfor dispensasjonfra
rekkefølgekravet
i R5018i Karmøykommune.Etter dialogmøtemedHaugesundog Karmøy2
kommunersignaliserteStatensvegvesenat de er sværtskeptisktil at det gis dispensasjonfra dette
kraveti enkeltsaker.For alle parter vil det væretjenlig å få realisertrundkjøring på fv. 831. Statens
vegvesenhar 26.01.2018mottatt søknadom dispensasjoni Karmøy kommunetil uttale. Sakenvil bli
besvartved egetbrev.

Statensvegvesenhar tatt sakenopp medSamferdselssjefen
i Rogalandog fått mandattil å ta et
formelt initiativ overforkommunerog forslagsstillerfor å få videreførtplanarbeidet,og drøfte
mulighetenfor gjennomføringav rundkjøringenmedtilhørendeanleggved finansieringsavtale.Det
er ikke prioritert midler til rundkjøringenpå fv. 831 i handlingsprogramfor fylkesvegnetti Rogaland
for perioden2018-2021 (2023).
Statensvegvesenpå vegneav Rogalandfylkeskommune,Haugesundog Karmøykommuner,og
HaugalandHandelsparkAS har konkludertmedat rundkjøringen er nødvendigfor å gi
næringsområdetsomhelheten god adkomsttil overordnetvegnett.
Det ble i møte30.01.2018enighetom at planarbeidetbør videreføres.Statensvegvesengir nye
rammerog føringer for planarbeidet,og Cowi AS videreførerplanarbeidetpå vegneav Haugaland
HandelsparkAS.
Rammerfor planarbeidet:
Planavgrensning:
Statensvegvesenber om at planområdetutvides til å omfatteeksisterende
kryss medIndustrigata og
kurve innover Industrigata ved Felleskjøpet.Kryssetog kurven må utformesi tråd medkravenei
N100. Linjeføring på fv.831 tilpasseseksisterende
senterlinje.Måledataoversendes
Cowi AS.
Rundkjøring og veganlegg:
Rundkjøring og kjørevegreguleressomvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.Det er
ikke behovfor 4 felt mellomrundkjøringenepå fv.831 og fv.873.
Løsningfor gåendeog syklende:
Regulertundergangtas bort, og erstattesav gs- veg på vestsidenav fv.831 frem til eksisterende
undergangved fv.873 somvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.
Det leggestil rette for kryssing for myketrafikanter på 3 av armenei rundkjøringen somvist i
foreløpigskisse.Det vurdereså etableregangfeltmedintensiv belysningi forbindelsemedbyggeplan.
Sykkelløsningeri områdetblir sombeskreveti møtereferatdatert 09.11.2016.Hovednettfor sykkel
skal ligge langs østsidenav fv.831. Det reguleres4,5 m separertløsning for gåendeog syklende.
Midlertidig avkjørseltil Kiwi R553 i Karmøykommune:
Avkjørselentil Kiwi, tidligere vist i R553 ble tatt ut i 5024 OmkjøringsvegNorheim – Raglamyr.
Det ble lagt inn bestemmelse
om at den kunne etableresmidlertidig, medkrav om at den skulle
stengesnår rundkjøring på fv.831 var etablert.Ny adkomstble sikret i RL1605i Haugesund
kommune.
Avkjørselenhar vært gjenstandfor diskusjoni planarbeidet,og Statensvegvesenkonkludertei
oktober2016 medat kravetom stengingav avkjørselenmå opprettholdes.HaugalandHandelsparker
tydelig på at detteer årsakentil at planarbeidetble stilt i bero.
Foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.viser en utbedretløsning der avkjørselener utformet
somet kryss i tråd medN100, medfysisk dråpe.Fv.831 er vist med2 felt og fysisk midtdelermellom
rundkjøringene,slik at trafikken til Kiwi blir høyreav/ høyrepå. Dette vil reduserefaren for ulykker

i kryssetog tilbakeblokkeringmot fv.873. Linjeføringenpå vegener ogsåskjøvetvestover,slik at det
blir normert avstandmellomveg og sykkelveg.
Statensvegvesenhar nå vurdert dettepå nytt og konkluderermedat avkjørselenkan reguleressom
permanentløsning og utbedressomen del av planlagt rundkjøring medtilhørendeanlegg.Dette
kreverimidlertid at konfliktpunktet gang- og sykkelveg/ avkjørselløsespå tilfredsstillendemåte.Det
vil si vikepliktforholdmå værelett lesbarfor alle trafikantgrupperog krav til sikt må væreoppfylt.
Trafikkøyog intensiv belysningmå væredel av løsningen.
Reguleringsbestemmelsene:
Det må leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan i tråd medhåndbokR700
Tegningsgrunnlag,og at den skalgodkjennesav Statensvegvesenfør prosjektetigangsettes.Det
innarbeidesogsåen bestemmelse
om finansieringsavtalefor å følgeopp rekkefølgekravet
i
tilgrensendeplaner.
Statensvegvesenimøteseret fortsatt tett samarbeidom planen,og finansieringsavtalefor
gjennomføringav anlegget.
Kommentar fra plankonsulent
Planforslaget er utarbeidet i tett dialog med både Statens vegvesen, kommunene og
Sykkelbyen Haugesund -Karmøy. Det har vært avholdt en rekke møter med Statens
vegvesen og man er kommet frem til omforente løsninger som er innarbeidet i det
planforslaget som nå fremmes.
Av merknadene fra Statens vegvesen kommenteres følgende spesielt:
Veganlegget er planlagt i samsvar med standardkrav i vegvesenets håndbøker.
Geometriplan er på reguleringsplannivå er godkjent av vegvesenet
Planforslaget er tilpasset tilgre nsende reguleringsplaner
Løsninger i planforslaget er drøftet og avklart med Sykkelbyen Haugesund -Karmøy
og med Statens vegvesen
Planforslaget er tilpasset byggeplan for strekningen Kvaløygata -Kvitsøygata
Kryss med Industrigata er regulert i samsvar med ti lbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata, vegstandard på Spannavegen og løsninger
for myke trafikanter er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Det er i reguleringsbestemmelsene satt rekkefølgekrav om at det skal utarbeides
teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag, og at den skal til
godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres
Avkjørsel til Kiwi er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.

Rogaland Fylkeskommune, brev 31.07.2016
Ny plan vil innarbeidegang- og sykkelveipå sørsidenav Spannavegeni Haugesundog Karmøy
kommune,og endrekryssløsningenmedfv. 832, Rennesøygata
og Kvitsøygatai Haugesund
kommune.
Opparbeidingav gang- og sykkelveivil væreet positivt bidrag for å få flere til å gå og sykle.Det vil
væreviktig å videreføregang- og sykkelveinordoverlangs Spannavegen.Dette må, somannonsert,
skjei form av en god hensiktsmessig
kryssløsningmed korteog logiskeføringer for gåendeog
syklende.
Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning.

Haugaland Kraft AS, mail 22.08.2016
Vedr. Regionalnett-anlegg:Vi har liggendeto stk. 66 kV oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav
Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i forbindelsemedbygging av FV873 og vises
somLILLA strek på kart.
Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog ble lagt tidlig på 1970-tallet.
Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå oljetrykkskablene
somligger her.
Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtalemedHaugalandKraft Nett
Driftsentralen og primært i sommerhalvåret.
Vedr. Distribusjonsnett-anlegg:VisessomROSA strekerog BLÅ/HVITE sirkler på kart.

Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning. Ved gjennomføring av planforslaget må Haugaland Kraft
AS kontaktes for påvisning av sitt kabelanlegg. Planforslaget kommer ikke i direkte
konflikt med kabler i området, men evt. nytt overvannsnett må hensynta kablenes
plassering.

Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle
berørte kommunedelplaner
Planens målsetning og valgte reguleringsformål er ikke i strid med fylkeskommunale
planer, kommuneplanens arealdel eller bestemmelser, eller med kommunedelplaner.
Temaet er derfor ikke nærmere omtalt.
Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget omfatter i all hovedsak arealer som allerede er satt av til samferdselsformål i
gjeldende reguleringsplaner, eller arealer der forslagstiller er hjemmelshaver.

Plan553

Plan
5018

Plan
5024

Figur 1: Regulert situasjon

Plan 553: Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr, 17.03.1998
Plan 5018:Detaljregulering for Norheim Næringspark, del 4 –gnr/bnr. 148/8 mfl., 25.02.2015
Plan 5024:Omkjøringsveg Raglamyr -Norheim, 30.06.2010

Kapittel 4: Dagens situasjon

Planområdet
Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger like sør for kommunegrensen mot Haugesund kommune.

Topografi
Området er forholdsvis flatt og består i hovedsak av vegarealer.
Vegetasjon
Det er ikke vegetasjon av betydning innenfor planområdet
Sol - og skyggeforhold
Ikke relevant for planforslaget

Nyere tids kulturminner, ev. fredete kulturminner
Ikke relevant for planforslaget da området er undersøkt/vurdert i forbindelse med
gjeldende reguleringsplaner.
Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn)
Det ligger 66 kV høyspentkabel inne nfor planområdet. Området for øvrig består av
kjøreveg og noe jorddekte arealer (tidligere hage). Det har ikke vært aktiviteter i området
tidligere som kan ha medført at forurensing av grunnen.
Annen forurensing (lyd, luft)
Aktiviteten i området (biltrafik k) påvirker ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomheter.
Landbruk
Det er ikke landbruksjord innenfor planområdet.
Beredskap og ulykkesrisiko
Planforslaget påvirker ikke disse forholdene.

Eksisterende forhold
Planforslagetberørerkun bebyggelse
og eiendommersomforslagstillereller Statensvegvesen
er hjemmelshaverfor
Sosialinfrastruktur: Påvirkesikke av planforslaget
Tekniskinfrastruktur: Det ligger DN1000 overvannsledninglangs omkjøringsvegen(fv.
873). Videreligger det DN300 vannledning og DN400 spillvannsledninginnenfor
planområdetog dissemå sikresi anleggsperioden.

Grønn infrastruktur: Det er ikke grønn infrastruktur innenfor planområdeti dag
Barn og ungesbruk av området:Områdetbrukesikkeav barn og unge i dag.

Trafikkforhold
Kollektivtilbud: Påvirkesikke av planforslaget
Overordnetegang- og sykkelveisystem:
Det er gang- og sykkelvegpå østsidenav
Spannavegeni dag og dennevidereføresi planforslaget.
Skolevei:planforslagetpåvirker ikke skoleveg
Kjøreatkomst: Dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har i dag tilkomst fra
Spannavegen.
Trafikkmengdepå adkomstvei/samlevei:
Av Nasjonalvegdatabase
fremkommerat denne
delenav fv. 831 i 2018 haddeen trafikkmengde(ÅDT) på 7200.Avkjørseltil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har en så stor trafikkmengdeat
avkjørselenmå utformessomkryss i samsvarmedStatensvegvesensin håndbokN100.

Kapittel 5: Planforslaget

Overordnet ide
Hensiktenmedplanforslageter å etablereny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Somfølgeav dettemå linjeføring for den del av fylkesvegensom
ligger i Karmøyjusteres.Videreer målsetningenå etablereny gang- og sykkelveglangs
vestsidenav fylkesvegen,samt etablerepermanentatkomsttil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309.

Arealbruk
Planområdeti Karmøyer på 5,0 daa

Sammenstiltmedplanforslageti Haugesundblir samletregulert områdeslik:

Arealregnskap:Basert på vist arealbruk får man følgende arealdisponering innenfor
planområdet:
Formål

Areal i daa

Bebyggelseog anlegg
Energianlegg- trafo

<0,1

Kombinert bebyggelseog anleggsformål

1,5

Forretning/kontor/industri

0,2

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Kjøreveg

1,4

Gang-/sykkelveg

0,4

Annen veggrunn- grøntareal

1,3
SUM

5,0 daa

Områdersatt av til bebyggelse
og anlegger tatt medfor å endrebyggegrensermot veg og for
frisiktsonermv.
Eiendomsgrenser
på vestsidenav fv. 831 justeresnår offentligevegarealerfradeles.

Bebyggelse, struktur og tiltak
Utforming av bebyggelse
er ikke avklart, og vil fremgåav søknadom tiltak innenfor de
enkelteområdersatt av til bebyggelsesformål.

Samferdselsanlegg
Spannavegen,fv. 831 er regulert til offentlig kjørevegmedbredderi samsvarmed
vegvesenets
håndbøker.
Gang- og sykkelvegpå østsidenav fv. 831 er regulert medsammebreddesomi gjeldende
plan og er tatt medfor å sikre frisiktsonerfor avkjørseltil n æringsområdet
Gang- og sykkelvegpå vestsidenav fv. 831 er regulert medbreddepå 3,0 metermed3 meter
seperasjonsareal/annen
veggrunn mot fv. 831.
Veiprofil er vedlagtplanbeskrivelsen
(normalprofil og lengdeprofil)
Trafikksikkerhet:somfølgeav dialog mellomforslagstillerog Statensvegvesenforeslåsdet
gjennomgående
midtdelerpå Spannavegenmellomeksisterende
rundkjøring på fv. 873 i
Karmøykommuneog ny rundkjøring i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata
i Haugesund
kommune.Dette gir god trafikksikkerhe
t for kryss/avkjørseltil næringsområdetøstfor
Spannavegen.
Universell utforming: ny gang- og sykkelvegplanleggesmeduniversell utforming.
Krav til samtidig opparbeidelse:
heleveganleggetsominngår i planforslagetvil opparbeides
samtidig og i dialog medStatensvegvesensomvegeier.

Teknisk infrastruktur
Planforslagetmedførerikke behovfor nytt vann- og avløpsanlegg
Det er regulert arealfor eksisterende
nettstasjonnordøsti planområdet.Planforslaget
medførerikke behovfor etableringav nye nettstasjoner.
Områdersatt av til bygningsformålhar eller vil få vannforsyning og brannvannsdekningfra
eksisterende
kommunaltledningsnett.Det ligger DN300 vannledning langs fv. 873, og
dennesammenmedøvrigevannledningerhar tilstrekkelig kapasitettil å forsyneny
bebyggelse
og gi tilstrekkelig medslukkevann.
Det er ikke utarbeidetskissetil tekniskplan ettersomdet ikke skal etableresnytt
ledningsanleggfor å gjennomføreplanforslaget.
Eksisterendevann- og avløpsanleggligger innenfor arealersatt av til samferdselsformål.
Det
er derfor ikke satt av hensynssone
langs ledningsanlegget.

Overvannshåndtering:
Planforslagetmedførerat kjørebanerfor Spannavegen
, fv. 873 justeresvestover.Endret
linjeføring medførerikke økning av asfaltertearealersammenliknetmeddagenssituasjon.
Spannavegenhar fall fra sør mot nord og ved ombyggingav vegenmå det trolig etableres
nytt overvannssystem.
Løsningerfor detteskalgodkjennesav Statensvegvesensomvegeier,
men det leggestil grunn at overvannførestil DN1000 overvannsledninglangs fv. 873.

Universell utforming
Stigningsforholdfor ny gang- og sykkelvegpå vestsidenav Spannavegener i samsvarmed
Statensvegvesensine krav til universell utforming utenfor tettbygd strøk.Det skal
utarbeidestekniskplan for veganleggetsomskalgodkjennesav Statensvegvesen.
Ytterliggeretiltak for universell utforming slik somledelinjer,oppmerksomhetsindikatorer
mv. vil innarbeidesi de tekniskeplanene.

Sosial infrastruktur
Planforslagetomfatterikke sosialinfrastruktur

Grønnstruktur
Planforslagetomfatterikke grønnstruktur

Barn og unges interesser:
Planforslagetleggertil rette for trygg ferdselpå gang- og sykkelvegerlangs beggesider av
Spannavegen.

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tiltaket omfattersideforskyvningav Spannavegenover en korterestrekning, justering av
avkjørseltil dagligvarebutikk/næringsbygg
og ny gang- og sykkelveglangs vestsidenav
justert veglinje for Spannavegen.
Somfølgeav tiltakets begrensede
omfanger det utarbeidet
en forenkletROS-vurdering av de forhold somanseså værerelevanteved behandlingav
planforslaget.

Miljøkonsekvenser
Planforslagetansesikke å gi konsekvenser
for miljø da det ikke leggestil rette for økt
biltrafikk/transport, medførerbeslagav landbruksjord,eller påvirker kollektivtrafikkens
framkommelighet.
Planforslagetberørerikke bekker,myrer eller andrevassdragog våtmarksområder

Naturmangfold
Planområdetinngår i gjeldendereguleringsplanerog omfatteri hovedsakarealersom
alleredeer opparbeidettil samferdselsformål
eller bygge- og anleggsområder.
Planforslaget
påvirker derfor ikke naturmangfoldeti området.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
o Det er ikke registreringeri naturbaserog artsdatabanken
innfor planområdet.Det
ansesikke å værebehovfor tilleggsregistreringeri forbindelsemeddette
planarbeidet.
o Planforslaget/tiltakethar påvirker ikke naturmangfoldeti området
§9 Føre-var prinsippet
o Ingen arter blir berørtav tiltakenei planforslagetog det er ikke grunn til å ta ekstra
hensyntil naturmangfoldeti området.
§10 Samlet belastning
o Ingen arter påvirkesav tiltaket og samletbelastingendresderfor ikke sammenlignet
meddagenssituasjon.
§11 Kostnader
o Kostnadenefor tiltak knyttet til å hensyntanaturmangfoldbæresav tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
o Basertpå ovennevnteer det ikke behovfor særskiltemiljøforsvarligeteknikkereller
driftsmetoderved gjennomføringav planforslaget.

Kulturminner
Planområdetomfatterarealersominngår i gjeldendereguleringsplanereller dagensvegnett.
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet.

Lyd og støy
Planforslagetomfatteri hovedsakeksisterende
kjørevegerog arealersominngår i gjeldende
reguleringsplaner.Planforslagetleggerikke til rette for trafikkstøyi områdersomikke har
eller somtidligere ikke er vurdert i forhold til vegtrafikkstøy.Planforslagetomfatterheller
ikke arealermedeller tilrettelagt for bygningermedstøyfølsomtbruksformål.Somfølgeav
detteer det ikke utarbeidetegenstøyfagligutredning for planforslaget.

Luftkvalitet
Retningslinje for behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingT -1520 leggeropp til å
kartleggeluftforurensning gul soneog rød sone.Hovedregeler at det ikke bør etableres
boliger,skoler,barnehager,annensårbarbebyggelse
eller forurensendevirksomhetinnenfor
rød sone.I gul sonebør man gjøreen nærmerevurdering av luftkvaliteten ved ny
bebyggelse.
Retningslinjen skal leggestil grunn ved:
1. Etableringeller utvidelseav bebyggelse
medbruksformålsomer følsomtfor
luftforurensning i eksisterende
eller planlagteområder.Med bebyggelse
medslikt
bruksformålmeneshelseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserog
utendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur.

2. Etableringav ny virksomhetsomvil medførevesentligøkning i luftforurensningen.
Dette kan væresamferdselsanlegg,
tekniskeanlegg(VAR -anlegg,biogassanlegg
m.fl.),
størreboligprosjekter,institusjoner, kjøpesenter,forretning, råstoffutvinning, industri
eller annennæring.
3. Utvidelseeller oppgraderingav eksisterendevirksomhet.Det forutsettesat
utvidelsen/oppgraderingen
av virksomheteni segselv vil medførevesentligøkning i
luftforurensningen.
4. Bygg- og anleggsvirksomhet
somvil medførevesentligøkning i luftforurensningen
Planforslagetsomfatterikke ti ltak somomfattesav retningslinjene,og temaeter derforikke videre
utredet.

Forurensning, energiforbruk og lukt
Forurensingfra biltrafikk somfølgeav asfalt- og dekkslitasjeføresmedovervanntil
sandfang/sedimentering
langs veganlegget.

Anleggsfasen
Planforslagetmedførerat veglinje for Spannavegenjusteresvestoversammenlignetmed
dagenssituasjon.Videreskal det etableresny gang- og sykkelvegpå vestsidenav kjørevegen.
Anleggsarbeiderkan i stor grad foregåuavhengigav biltrafikk og ferdselpå eksisterende
gang- og sykkelveg.Midlertidig omleggingav trafikken må påregnesi anleggsperioden.
Opparbeidelse
av veganleggetmedførerikke støyulemperfor boligbebyggelse
eller bygninger
medstøyfølsombruk i områdetfor øvrig.

Kriminalitetsforebyggin

g

Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Folkehelse
Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslagetfår ingen direkteøkonomiske
konsekvenser
for kommunen.Gjennomføringav
vegtiltaketsomomfattesav planenskal skjei samarbeidmedStatensvegvesen.

Kapittel 7: ROS - analyse

X. Risiko og sårbarhetsvurdering
X.1 Innledning
I henhold til plan - og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verd ier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko - og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikring stiltak og lignende.

X.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T -1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan - og byg ningsloven danner grunnlaget for
analysen.
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne
til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer
risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).

Konsekvens

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet.
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som
opptrer i lengre perioder, flere måneder.
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede
i om rådet.
Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person - eller miljøskader/ belastende forhold

for enkeltpersoner.
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en

gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person - eller miljøskader og kritiske

situasjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange

skadd; langvarige miljøskader.

X.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon

Aktue
lt

Sanns
.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Nei
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang
Nei
2. Snø-/is -/ sørperas
Nei
3. Ras i tunnel
Nei
4. Flom
Nei
5. Flom ras: erosjon
Nei
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8. Nedbør
Nei
9. Overvann
Nei
10. Isgang
Nei
11. Farlige terrengformasjoner
Nei
12. Annen naturrisiko
Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna
15. Naturvernområder
16. Vassdragsområder
17. Drikkevann
18. Automatisk fredet kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/ - miljø
20. Kulturlandskap
21. Viktige landbruksområder
22. Område for idrett/lek
23. Parker og friluftsområder
24. Andre sårbare områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder
27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,

Nei
Nei
Nei
Nei

Hensyntas av TEK19

sivilforsvar
29. Energiforsyning

Ja

1

4

Nei
30. Telekommunikasjon
Nei
31. Vannforsyning
Nei
32. Avløpsanlegg
Nei
33. Forsvarsområde
Nei
34. Tilfluktsrom
Nei
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
Nei
36. Akutt forurensning
Nei
37. Permanent forurensning
Nei
38. Forurensning i grunn / sjø
Nei
39. Støy, støv, lukt
Nei
40. Sterkt/forstyrrende lys
Nei
41. Vibrasjoner
Nei
42. Høyspentlinje
Nei
43. Skog- /gressbrann
Nei
44. Større branner i bebyggelse
Nei
45. Dambrudd
Nei
46. Vannmagasiner, med fare for
usikker is, endinger i vannstand
Nei
47. Endring i grunnvannsnivå
Nei
48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
Nei
49. Risikofylt industri m.m
Nei
50. Avfallsbehandling
Nei
51. Oljekatastrofe
Nei
52. Ulykke med farlig gods
Nei
53. Ulykke i av- påkjørsler
Nei
54. Ulykke med gående/syklende
Nei
55. Vær/føre – begrensinger i
tilgjengelighet til området
Nei
56. Andre ulykkespunkt langs
veg/bane
Nei
57. Potensielle sabotasje-/
terrormål
Nei
58. Annen virksomhetsrisiko
Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

4

Inngå avtale med
kabeleier

Veganlegg planlegges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

Veganlegg bygges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

60. Andre spesielle forhold ved
utbyggingen/ gjennomføring

Nei

X.4 Avbøtende tiltak
Punkt 29. Energiforsyning: Innspill fra Haugaland Kraft AS: "Vi har liggendeto stk. 66 kV
oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i
forbindelsemedbygging av fv. 873. Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog
ble lagt tidlig på 1970-tallet. Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå
oljetrykkskablene
som ligger her. Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtale
medHaugalandKraft Nett Driftssentralenog primært i sommerhalvåret."
Avbøtende tiltak: Det er egne planbestemmelser knyttet til tiltak langs kabelen. Ved
gjennomføring av tiltaket inngås avtale med Haugaland Kraft. Dette vil redusere risikoen
til akseptabelt nivå.

X.5 Konklusjon
ROS-analysen har ikke avdekket forhold som med avbøtende tiltak ikke kan få akseptabel
risiko.
Veganlegg planlegges og bygges i samsvar med vegve senets håndbøker.

Kapittel 8: Vedlegg
1. Høringsuttalelser
2. Plan- og profiltegninger for veganleggetsamt normalprofil
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PLANR 5084
PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND
OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN

HTM 18.02.2020

1. Planens hensikt
Det skal etableres ny rundkjøring på fv. 831 i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata i
Haugesund kommune. Hensikten med planarbeidet er å sikre areal for justering av
linjeføring for den del av fylkesvegen som ligger i Karmøy kommune. Videre settes det av
areal for ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av fylkesvegen, og eiendom gnr/bnr
148/978 gis tilkomst fra fv. 831.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Energianlegg - trafo
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Forretning/kontor/industri
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn
Hensynssoner (§ 12-6)
Frisiktsone
Bestemmelsesområde (§ 12-7)
Midlertidig bygge og anleggsområde

2.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§1

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for gang- og
sykkelarealer. Utforming og materialbruk skal understøtte dette. For områder som
beplantes skal det ikke benyttes allergifremkallende vegetasjon.

§2

Utbygging av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun skje i henhold til
godkjent teknisk plan.

§3

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om
kulturminner § 8, 2. ledd).

3. Bestemmelser til arealformål
3.1

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
§4
For alle områder avsatt til "Bebyggelse og anlegg" som det ikke er egne
bestemmelser for, gjelder planbestemmelser gitt i de respektive tilgrensende
reguleringsplaner som eiendommene forøvrig er en del av.
3.1.1
§5

Energianlegg - trafo
Området skal benyttes til transformator for strømforsyning og evt.
telekommunikasjon mv. Byggegrense til trafo ligger i formålsgrensen.

3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§6
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt.
Konkret utforming vises i byggeplan.
§7

Overvann som skal ledes bort fra planområdet må ha tilfredsstillende kvalitet og
om nødvendig føres via fordrøyningsanlegg. Detaljerte planer for
overvannshåndtering skal utarbeides i byggeplanfasen og skal også omfatte
avrenning i anleggsperioden.

§8

Ved utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplan i byggeplanfasen skal det utarbeides
løsninger som sikrer at det ikke oppstår fare for kollisjoner mellom gående og
syklende, mellom syklende med motsatt kjøreretning og mellom syklende og
kjørende.

§9

Opparbeidelse av offentlig veganlegg er unntatt fra søknadsplikt etter plan og
bygningsloven (PBL), jfr. PBL §§ 20-6 og 20-7

3.2.1
§ 10

Kjøreveger
Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunal veg skal
opparbeides som vist i planen etter kommunens norm. Fylkesveg skal opparbeides
som vist i plan iht. Statens vegvesens normaler.

§ 11

Offentlig veg skal overtas og vedlikeholdes av Karmøy kommune eller Statens
vegvesen.

3.2.2
§ 12

Gang- og sykkelveg
Området skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i plan samtidig med veganlegget forøvrig.

3.2.3
§ 13

Annen veggrunn
Annen veggrunn kan være rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg, fyllinger
og skjæringer, siktsoner mot vegkryss mv. Arealene skal ha fast dekke eller
matjorddekke som tilsås med plen eller annen lav vegetasjon, og vedlikeholdes av
de ansvarlige myndigheter.

4.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1.1
§ 14

Sikringssone - frisiktsone
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
Enkeltstående høystammede trær kan tillates.

4.1.2
§ 15

Midlertidig bygge og anleggsområde
Områdene kan benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde ved etablering av
veganlegget med sideområder. Bestemmelsesområdet oppheves når veganlegget er
ferdigstilt.

5.

Rekkefølgebestemmelser

§ 16

For alle tiltak som berører riks- eller fylkesveier, også kryss i tilknytning til disse,
skal det utarbeides teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag og
som skal godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres.

§ 17

Før igangsetting skal utbygger avklare med nett- og ledningseier om spesielle
hensyn må tas for å ivareta ledningsnett og fiberkabler under anleggsperioden.

Fra: Nordskog, Lars Tore <Lars.Tore.Nordskog@hkraft.no>
Sendt: mandag 2. desember 2019 15.33
Til: Yvonne S. Løvseth <ysl@karmoy.kommune.no>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Djupesland, John Arvid <John.Arvid.Djupesland@hkraft.no>; Nordskog, Lars Tore <Lars.Tore.Nordskog@hkraft.no>
Emne: Hk Nett. Gnr. 148, bnr. 941 Karmøy. HØRING ‐ PLAN 5084 ‐ DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY ‐
NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hei!
Vi viser til nevnte planforslag.
HK Nett har den 22.08.16 gitt uttale til oppstartvarsel? av nevnte plan eller del av større plan, jf. vedlagt kopi av uttale med
ortofoto ikke målestokk med beskrivelse av våre hovedanlegg innen planområdet. I tillegg til dette har vi liggende en trafo
knyttet til vårt 22 kV nett. Den er tatt inn i reguleringsforslaget, men det ser ut til å mangle byggegrense både for Trafoen og
fv. Vegen i dette området. HK Fiber har og betydelig med fiberkabler liggende i og langs fv. Vegen og rundkjøring med armer.
Vi viser til vår uttale den 22.08.16, og at utbygger må tas hensyn til disse anlegg før og under anleggsgjennomføring. Både
ledningsanlegg og adkomst til eiendom og Trafo, må opprettholdes uavkortet under og etter utbyggingen.
Mulig utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Vennlig hilsen Haugaland Kraft Nett AS
Lars Tore Nordskog
Senioringeniør
Mobil: +47 41695969
E‐post: ltn@hkraft.no
Tlf.: 52708028
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KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region vest

Tonje Karin Rio / 90067051

16/108830-26

16/2867-14

03.12.2019

Fv. 4802 - Høring - Uttale til plan 5084 - Detaljregulering for FV831,
Haugesund og Karmøy - Nordre del av Spannavegen
Statens vegvesen viser til høringsbrev mottatt 21.10.2019. Planarbeidet omfatter
detaljregulering for fv. 4802 (tidligere fv. 831) i Haugesund og Karmøy kommune.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Statens vegvesen sine interesser i denne saken er i forhold til fylkesvegen og vi uttaler oss
på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 4802
(tidligere fv. 831) mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang- og
sykkelveg langs fv. 4848 (tidligere fv. 873). Videre foreslås fv. 4802 regulert til tofelts veg.
Statens vegvesen har vert involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Tonje Karin Rio

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER
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Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

27.11.2019
2019/40981
3
Synnøve
Hognestad
16/2867-12

Karmøy kommune - Detaljregulering - FV831 Haugesund og Karmøy - Nordre del av
Spannavegen - Plan 5084 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen til uttalelse.
Det er positivt at det blir lagt til rette for et fullverdig gang- og sykkeltilbud langs denne
vegstrekningen. Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader til saken.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Stefanie Muller
rådgiver

Kopi til:
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger
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Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:
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28.11.2019

2019/10188

Deres dato:

Deres ref:
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Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - offentlig ettersyn av plan 5084 for Fv831 Haugesund og Karmøy
kommuner
Vi viser til oversendelse datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig høring av plan 5048 for FV831, Haugesund og Karmøy. Hensikten med
planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 mellom
kommunegrensene mot Haugesund og eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 837. Videre
foreslås det at fv. 831, som inngår i plan 5024, reguleres til tofeltsvei og at eiendom 148/978 gis
tilkomst fra fv. 831. Dette er et ledd i etablering av ny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Planforslaget omfatter i hovedsak eksisterende kjøreveier og arealer som inngår i gjeldende
reguleringsplaner. Planforslaget legger ikke til rette for økt trafikk, men gir en bedre løsning for myke
trafikanter og er et positivt bidrag til å få flere til å gå og sykle.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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Til Karmøy kommune
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet kan ikke se at planen berører våre forvaltningsområder, og vi
har ingen merknader.
Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
Førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 110/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2113 for Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 19/20
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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bergitte Hatteland Flatebø
17/5377
Sign:

Arkiv: PLANR 2113
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
16.03.2020

PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL

Rådmannens forslag til 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.

SAKSFRAMSTILLING
Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS har på vegne av Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Nylandstoppen på Sevland.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 8,5 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene kombinert bebyggelse og anleggsformål – frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse, lekeplass, uteoppholdsareal, friområde, kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg og
annen veggrunn.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet ligger langs sørsiden av Nylandsvegen, på sørsiden av Fv. 47, like nord for enden
av boligfeltet Tostemmen på Tjøsvold øst. Området ligger høyt i terrenget, er småkupert og
forholdsvis flatt, men noe skrående mot øst og med en sterkere skråning ned mot
Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet i vest. Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett
omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde. På
eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus.
Sør for eiendommen ligger en regulert, felles lekeplass (i kommunal eie) i tilknytning til 8
eksisterende boliger. Lekeplassen, som er i dårlig forfatning, er av en størrelse som kan dekke
arealkrav for både eksisterende og planlagt bebyggelse. På denne bakgrunn er lekeplassen, med
en liten utvidelse, innlemmet som en del av planforslaget med krav til opparbeiding iht.
kommunal norm. Det er vurdert at en full oppgradering vil gi et løft for den eksisterende
bebyggelsen. Øvrige tilgrensende områder i sør består av boliger mot øst og friområde i vest,
ellers er omkringliggende areal i stor grad ubebygd, men med noe spredt bebyggelse langs
Nylandsvegen og i nordøst.
I dag har planområdet adkomst fra Nylandsvegen nordover mot Sevland, mens det i forbindelse
med foreliggende planarbeid er vurdert at planlagt bebyggelse kan få adkomst via Tostemvegen.
Kommunen har konkludert med at Tostemvegen er dimensjonert for å ta trafikk fra den planlagte
bebyggelsen. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover. Nylandsvegen går videre østover til 3 eksisterende
boliger. Den fungerer også som atkomst østover til Sevlands utmarksområder(ca. 200 m fra
planområde). De 3 eksisterende boligene har per i dag adkomst fra Nylandsvegen, men har i
gjeldende reguleringsplan regulert adkomst via Tostemvegen iht. foreliggende planforslag.
Nylandsvegen reguleres offentlig langs planområdet, stengt med bom i vest (kommuneplanens
avsatte boligområder nord for Nylandsvegen må løses nordover). Mot Sevland vil gående og
syklende kunne bruke Nylandsvegen, mens det langs Tostemvegen blir sammenhengende fortau
fra planområdet til Åkrehamn sentrum (avstand ca. 1,4 km).
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Boligene skal oppføres i

maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. Bebyggelsen i skråningen mot vest vil
bestå av boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Landskapstilpasningen sikres gjennom bestemmelse om
sokkeletasje for denne del av planområdet. Planbestemmelsene stiller krav til hage på min. 36 m2
for hver boenhet. Lekeplass er vist iht. kommunal norm. Videre er det avsatt et felles
uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet for å koble interne veier opp
mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.

Skisse - situasjonsplan

Planområdet er stort sett uregulert. Et mindre areal i øst er regulert til gangveg (Nylandsvegen)
og friluftsområde i Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord, mens lekeplassen som er
innlemmet i sør er regulert til lek i Plan 278 Reguleringsplan for Tostemmen.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
I henhold til Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) er området anbefalt med
en utnyttelse på min. 2,5 boliger/daa. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2
boliger/daa, gjennom krav om min. 15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til
stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er vurdert som et godt argument for å legge seg noe
under kravet. Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert
adkomst via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av

eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd område
til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet
vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold
øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.
Videre anbefaler ATP`en at det settes av min. 50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Det
vises i denne forbindelse til saksframstillingens avsnitt Planens konsekvenser for barn og unge, samt
planens innhold i et folkehelseperspektiv.
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde, med unntak av et
trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i kommuneplan vist som friområde,
men foreslått endret til boligformål i planforslaget. Nevnte areal har en unaturlig avgrensning (se
kartutsnitt nedenfor) som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som er
overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og 12/175. Videre påpekes det at
arealet er sterkt skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområdet som ikke vil bli berørt
i negativ forstand av planendringen som er foreslått. Det er lagt en grøntkorridor gjennom
planområdet som sikrer adkomst til tilgrensende grøntområder i vest.

Sirkelen i rødt viser arealet som reguleres til bolig i strid med kommuneplanen
Etter varsel om oppstart av planarbeidet er traseen for grøntkorridoren langs sørsiden av
planområdet videreført, som friområde med bestemmelsesområde, ut i område avsatt til
friområde i kommuneplan. Arealet er innlemmet for å sikre areal til å kunne etablere en åpen
grøft for håndtering av overvann og flomvann fra deler av planområdet.

Tilgrensende reguleringsplaner:

Planforslaget grenser i nordøst til Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord og i sør til Plan
278 Reguleringsplan for Tostemmen.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Offentlig vann og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i ende
Tostemvegen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det legges nye kummer.
Overvann fra området blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og flomtrase til
grøntområde i øst. Vestlig område får gravitasjonsledning og deretter privat åpen grøft ned til
bekken. Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekken ikke
blir merbelastet. Det vises for øvrig til skisse til teknisk plan, vedlagt planbeskrivelsen.

Planens konsekvenser for barn og unge, samt planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det synes imidlertid ikke som om arealene er i jevnlig bruk til dette formålet. Etter utbygging
vil området bli et boligområde med lekeplassdekning i tråd med de krav som kommunen stiller i
sine normer. Det er i planbestemmelsene stilt krav til privat hage på min. 36 m2 per boenhet.
Videre er det avsatt et felles uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet
for å koble interne veier opp mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass i sør, inkludert og utvidet som felles lek for
eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk og
har gode solforhold. Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse
med utbygging av planområde. Dagens 8 boenheter som er knyttet opp mot lekeplassen,
sammen med planlagte 15 enheter, gir krav om 460 m2 lek iht. kommunal norm. Området som er
avsatt til lek er på 620 m2.
Med tanke på felles uteoppholdsareal setter normen krav til 30 m2 per boenhet, i alt 450 m2 for
15 boenheter. Det er avsatt felles uteoppholdsareal på 690 m2. Kvaliteten på deler av arealet med
tanke på beliggenhet (skrående terreng ned mot veg helt i øst) kan diskuteres, men kommunen
vurderer at planforslaget samlet sett legger til rette for gode uteoppholdsareal. Dette gjennom
krav til private hager på min. 36 m2, i tillegg til uteoppholdsarealet i øst som med grøntdraget i
sør knytter planområdet opp mot større grøntarealer vest for planområdet. ATP anbefaler min.
50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet (750 m2 for 15 enheter). Planforslaget legger opp til et
samlet felles areal på ca. 1200 m2 (i tillegg til at det sikres private hager på 36 m2).
Forøvrig er vegsystemet planlagt iht. kommunal norm, med videreføring av fortau langs
Tostemvegen. Nylandsvegen reguleres stengt i vest, det er ikke lagt opp til et antall boenheter
som krever regulert fortau her. Mot Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen,
mens det til Åkrehamn sentrum er sammenhengende fortau fra reguleringsområdet og videre
langs Tostemvegen (avstand ca. 1400 m). Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som

belaster vegnettet i dag. Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via
Nylandsvegen. Denne vegen har lav ÅDT og kjørehastighet. Bussrutene sør-og nord over
Karmøy går hver hele time, i tillegg til egne skoleruter til ungdoms- og videregående skoler i
Åkrehamn og Kopervik. Dette vil ivareta de generelle trafikksikkerhetshensyn det er relevant å
ta.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m). Beboerne sokner til
Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900 m fra stedet. Elevenes skoleveg vil følge
Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved «Statoil». Videre følges Vestre Veaveg
hvor det er gang- og sykkelveg frem til Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage.
Nylandsvegen har ikke fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Videre er det 600 m til Fredtun bygdahus på Sevland. Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved
Sevland barneskole, mens Åkra idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole ligger omkring 1,8 km
unna.
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på grøntarealer som
kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og mark. Nylandsvegen, som i
dag ligger i planområdets nordre grense, går videre østover. Den har i alle år fungert som
atkomst til Sevlands utmarksområder (ca. 200 m fra planområdet) hvor det er stier og
«kjerreveger» både sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes
at i starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere generasjoner til
friluftsformål/lek.
Videre ligger det større grøntområder avsatt til friområde og LNFR-område vest for
planområdet, samtidig som det går et grøntdrag herfra og sørover langs bekken. Planområdet er
koblet opp mot grøntarealene via et grøntdrag som strekker seg fra lekeplassen og videre
vestover langs sørsiden av planområdet.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men
har tidligere vært nyttet til beiteområde. Det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller
naturtyper innenfor planområdet. Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke
naturmangfoldet i særlig grad.

Økonomiske konsekvenser:
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen) og o_V2 inkl.
snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunal eie og driftes av kommunen. Det gjøres
oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i dag av kommunen. Videre skal vann-og
avløpsledninger beliggende i disse vegene være offentlige.

I planforslaget er eksisterende, felles regulerte lekeplass på Tostemmen i sør inkludert. Denne
reguleres felles og planbestemmelsene sier at den skal driftes og vedlikeholdes av alle boligene i

planområdet, samt 8 eksisterende boliger på Tostemmen som sokner til den. Lekeplassen er i dag
i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med utbygging av planområdet. Lekeplassen
eies og driftes per i dag av Karmøy kommune.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 110/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 2113 for
Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Fylkesmannen i Rogaland ba på grunn av stor saksmengde om utsatt frist til 13. desember, og
fikk det.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Rogaland ................................................09.12.19
Direktoratet for mineralforvaltning .................................22.11.19
Mattilsynet .........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................08.11.19
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....07.11.19

B. Private merknader:
1. Thor Arne Ytreland ...........................................................01.12.19
2. Geir Tjøsvoll .......................................................................24.10.19
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.

Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrunden avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen vil i denne forbindelse vise
til den etterfølgende gjennomgangen av de enkelte uttalelser og merknader med kommentarer.
Rådmannens generelle konklusjon er imidlertid at det foreliggende planforslag er et rimelig
kompromiss mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når
detaljene i kommunens arealbruk skal fastlegges.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 27.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
 Planbestemmelser
 Oversiktskart
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o Skisse situasjonsplan
o Skisse teknisk plan
o Vurdering vedr. truede arter
 Merknader

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

UTTALELSER:
1. Fylkesmannen i Rogaland:
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt
til lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og
transport på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret
gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og
uteoppholdsarealet har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles
uteoppholdsareal sikres også i bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til
kombinert bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes
med utgangspunkt i arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur,
parkering, interne veier og infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet
boligtetthet ut fra et arealformål på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som
er i tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk
og gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til
veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Boligtetthet
Rådmannen påpeker at kravet på 2,5 bol/da i ATP`er en anbefaling. Ser en på planområdet i
sin helhet legger planforslaget opp til en tetthet på omkring 2,2 bol/da, gjennom krav om min.

15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, rådmannen vurderer
dette som et godt argument for i dette tilfellet å legge seg under kravet
Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir beliggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av
eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd
område til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets
beliggenhet vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i
enden av Tjøsvold øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt
boligbebyggelse på Sevland.
Ettersom tettheten kun er beregnet ut i fra arealformålet på 5,9 da (BF/BK1), endres
bestemmelsen om tetthet (for ordens skyld med tanke på vanlig beregning) fra krav om min.
2,5 bol/da til krav om min. 15 boenheter innenfor formålet.
Massehåndtering
Rådmannen vurderer at det i forbindelse med foreliggende planforslag, for et prosjekt i denne
fasen og av denne begrensede størrelsen, ikke er hensiktsmessig å kreve (sammen med
detaljplanen) en plan for håndtering av overskuddsmasser eller sikring av gjenbruk utover
matjordressursene. Som svar på merknaden innarbeides for øvrig følgende i § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

2. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen.

3. Mattilsynet:
Mattilsynet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med
Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke
sprer smitte som kan gi planteskade.
Rådmannen sin vurdering:
Merknaden tas til orientering. Med tanke på flytting av jordmasser vises det til
planbestemmelsenes § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

4. Statens vegvesen, region Vest:
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til planområdet.
For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for gjennomgang slik at det
ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547. Statens vegvesen ber om at en
regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.
Rådmannen sin vurdering:
Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet, med
rekkefølgebestemmelse som sikrer stenging før igangsettingstillatelse.

5. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utregning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I denne
saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og

med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om 18
boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet ikke
skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering
Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vil i tillegg peke på
at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av også andre
typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det anbefales å bruke
«Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Som svar på merknader angående boligtetthet og massehåndtering viser rådmannen til egen
vurdering av uttalelsen fra fylkesmannen.
Landskapstilpasning:
Det legges inn et bestemmelsesområde, et belte med en bredde på ca. 25 meter (blir gjeldende
for boligene i første rekke mot vest, hvor terrenget er mest skrående, på skissene under), langs
vestsiden av planområdet med følgende bestemmelse:
c. Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
§ 34
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.

I denne sammenheng vises det også til § 32 som gjelder et belte på 3 meter langs vestsiden av
planområdet:

a. Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
§ 32

Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates ikke
høyere enn 2m.

For øvrig viser rådmannen til forslagsstillers skisser og vurdering av merknaden under:

Landskapstilpasning
Dette tilleggsdokumentet skal belyse at vi har tilstrebet og tilpasse boligene i vest for og hensynta
landskapstilpasning.
Bilder under viser at det er to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene lengst vest får to
etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det samme gjelder også for andre boligrekke.
Det er bestemmelse om å etablere terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride
2m, som også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Det er også et annet viktig punkt at en ikke kommer for lavt i terrenget da det er en flomsone gjennom
friområdet i vest.

SNITT-A

SNITT-B

PRIVATE MERKNADER:
1. Thor Arne Ytreland:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst
Jeg stiller meg undrende til at det påstås at denne utbygningen ikke vil ha noe og si for
trafikksituasjonen på Tjøsvoll øst.
Ser man på trafikken inn østfra i krysset Tostemvegen/Tostembekken vil utbygningen
medføre økt belastning i dette punktet på rundt 67 % (15 nye+3 eksisterende, mot dagens 27).
Se vedlagt kartutsnitt med kommentarer.
Tar man hensyn til at vikeplikten for kjøretøy fra Tostemvegen 160-176 nesten aldri blir
overholdt samt at det er en bratt bakke ned mot krysset, vil risikoen for uhell bli betraktelig
økt. Her frykter jeg mest for små barn på sykkel og aking vinterstid, da disse ikke vil være
“synlig pga siktforhold. Det har vært flere hendelser, som lett kunne ha fått et alvorlig utfall.
Hovedtyngden av trafikk fra østre del av Tjøsvoll øst går i dag via Sandskeivegen, grunnet

færre fartshumper i forhold til Tostemvegen. Dessuten er fartsnivået på
gjennomgangstrafikken i Sandskeivegen over tillatt hastighet. De fleste kommunale
adkomstveger inn mot Tostemvegen og Sandskeivegen tilfredsstiller
dessuten ikke siktkravene i omfang og høyde. Hekker vokser langt innover på fortau på
nevnte veger, noe som medfører at kjørebane blir brukt når fotgjengere passerer på fortau.
I tillegg er det trær og hekker som vokser inn i kjørebanen som umuliggjør bruk av hele
vegbredden uten å ødelegge speil eller å få lakkskader på kjøretøy.
Jeg forutsetter at kommunen pålegger huseiere å ordne opp i disse forholdene og at
kommunen ordner opp i det som berører dem før ytterligere trafikkøkning tillates.
Flere av krysningspunktene med dårlig siktforhold er barns skoleveg. Har prøvd å gitt
beskjed om dette tidligere uten at nevneverdige forbedringer har skjedd. Ytterligere
fartsregulerende tiltak må på plass snarest i Sandskeivegen og deler av Tostemvegen. Har
selv vært vitne til stygge hendelser som lett kunne medført dødelig utfall.

Skisse til VA-plan
Viser til vedlagt skisseløsning til vann og avløpsanlegg for vestre del av området.
Jeg protesterer på det sterkeste på valgt plassering av flomveg. Utbygger vil bli stilt til
ansvar for eventuelle vannulemper/vannskader som min
eiendom/bygning eventuelt måtte bli påført. Jeg ønsker å bli inkludert i arbeidet med valg av
løsning, slik at vi sammen kan få til en løsning som er til beste for alle.
Overvannssystemet for felt vest vil bli privat slik jeg ser det.
Vedlikehold av fordrøyningsbasseng, vegsluker og flomveg vil være opp til beboerne å
utføre.
Kommunen på sin side har pr dags dato ikke stilt krav om at vedlikehold av
fordrøyningsbasseng skal utføres av kyndig personell slik det er gjort for private
pumpestasjoner for spillvann.
Etter nærmere 30 års erfaring i bransjen vet jeg at slikt vedlikehold svært sjelden blir ivaretatt
på en tilfredsstillende måte (Det er ikke mitt problem mentaliteten).
Rådmannen sin vurdering:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst:
Rådmannen viser til at kommunen, før oppstart av planarbeidet, tok stilling til og konkluderte
med at Tostemvegen, med fortau langs hele vegen, er dimensjonert for å ta trafikk fra planlagt
bebyggelse. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover.
Kryssløsningene det vises til er vanlige og aksepterte løsninger inne på boligfelt med rene
adkomstveger og fartsgrense 30 km/t. Rådmannen viser til at det er regulert frisiktsoner og
påpeker for øvrig at det er fortau langs hele vegen.
Med tanke på vikeplikt så er dette en trafikkregel og ikke noe som reguleres i forbindelse med
et reguleringsplanarbeid.
Siktsoner og hekker som vokser utover fortau er forhold som må meldes inn til kommunes
Sektor for samferdsel og utemiljø, og som de kan ta tak i form av henvendelser til grunneier om
vedlikehold av frisiktsoner iht. gjeldende planer. Dette er ikke noe som løses i forbindelse med
foreliggende planarbeid. At Sandskeivegen blir valgt er heller ikke en problemstilling som er
naturlig å ta i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det påpekes for øvrig at veger er
opparbeid iht. gjeldende planer og at fartsgrense i hele området er 30 km/t.
Skisse til VA-plan
Rådmannen viser til at forslagsstiller har hatt møte med Ytreland hvor de skal ha kommet til
enighet om en mulig løsning. Rådmannen viser til forslagsstillers vurdering av merknaden
under, og har for øvrig ingen kommentarer:

Overvannshåndtering – flomvei
Dette tilleggsdokumentet skal belyse hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre at ingen skade skal påføres
nabo som gjøres innenfor planområdet.
Første bilde viser foreslått høyde på boligene og hvordan flomveien er planlagt, men i hovedsak så skal
overvann føres i rør fra magasinet og ned mot åpengrøft vest for planområdet.
Pga. terreng, rørtype og dimensjon vil ikke denne overvanngrøften bli så veldig dyp i eksisterende
terreng og med forsiktig graving, meisling el. sprengning vil dette ikke skape problemer for nabo
eiendom. En må alltid være forsiktig når en gjør tiltak nære eksisterende boliger/eiendommer, men jeg
håper at evt. Ytreland kan være åpen for å diskutere løsninger når en evt. teknisk plan er utarbeidet. VA
løsning i reguleringsplan er bare en skisse og evt. kum kan plasseres på en annen måte.
Flomvei må etableres pga. et evt. 200 års nedbør, flomsonen må sikres slik at overflatevannet ikke føres til
nabo, men slik som skisse indikerer.
Jeg har vist snitt og bilde hvordan dette kan se ut om en bevarer eksisterende terreng som naturlig
flomvei, men deler eksisterende steinmur kan evt. erstattes med ny betongmur støpt på fjell 0,5m over
terreng på de mest utsatte område for å sikre for en evt. gjennomtrenging av vann til nabo.
Det er ikke snakk om store mengder vann, da det skal etableres et lukket rørsystem som er tilknyttet et
fordøyingssystem, men flomveien må sikres og dette må løses i teknisk plan. Løsning er diskutert med
Ytreland og han er enig, men ønsker å bli informert/inkludert når løsning kommer i teknisk plan.
Når det gjelder vedlikehold og rørsystem som et evt. sameie skal ha ansvar for så er dette noe alle kjøpere
blir informert om og det gjelder både for pumpe og magasin.

SNITT-C

2. Geir Tjøsvoll:
Ser av kart at veien til boligene går sammen med Nylandsveien. Det må være permanente
fysiske skiller, slik at Nylandsveien ikke kan brukes verken under anleggsarbeidet eller etter
ferdigstillelse. En betongblokk eller lignende er ikke godt nok, da disse flyttes, eller kjøres
utenom.
Det var tidligere mulig å kjøre fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien via en kort (ca.
10 m) sykkel og gangsti. Dette førte til en betydelig økning av trafikk fra Tjøsvoll Øst feltet og
inn på Nylandsveien. Dette er ikke lengre mulig, da det nå er bygget to garasjer som hindrer
kjøring. Det er mer enn nok trafikkbelastning på Nylandsveien som det er i dag, med biler,
traktorer, gravemaskiner etc.
Rådmannen sin vurdering:

Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet. Type bom blir
kommunens standard bom, svingbar, låst. Følgende planbestemmelser er knyttet opp mot
Nylandsvegen og stenging av den:
§ 37

Før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor BF/BK1 skal Nylandsvegen være stengt med
vegbom. Vegbom og eventuell midlertidig løsning for anleggsperioden skal fremgå av teknisk plan.
Anleggstrafikk skal skje via Tostemvegen. Anleggsveien skal ha minimum standard for bruk med
personbil iht. godkjent teknisk plan for å sikre adkomst for eksisterende boliger under
anleggsperioden.

§ 38

f_LEK1(med adkomst fra interne felles veger), f_UTE1, o_V2 og o_V1 med fortau (opparbeides fra
eksisterende endepunkt på Tostemvegen og tilknyttes Nylandsvegen), skal opparbeides samtidig
med utbyggingen og ferdigstilles før boliger innenfor område tas i bruk.
Dersom regulert veg videre nordover i tilgrensende plan ikke er opparbeid, skal o_V1 opparbeides
slik at etablert adkomst østover blir tilkoblet.
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Vår kompetanse - din sikkerhet

Prinsippbeskrivelse VA-anleggfor Nylandstoppen, Sævlandsvik.
Overvannsledning:
Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og
flomtrasse til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen frem til plangrense
og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna ikke blir
merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan.
Høyde ved eksisterende bekk / åna er på ca. kote 7 og laveste etasje på boliger innenfor planområdet
er på ca. kote 15-16 og dette betyr at en evt. nivåstigning i bekk ikke har noen risiko for dette
planområde som ligger på en topp.

Figur 01 Aktsomhetskart for flom i Åna, MaksimalVannstandstigning 2 – 3 m

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 02 Flomvei

Figur 03 Overvann – Med Fordrøyning magasin mot vest

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 04 Vestlig nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.21m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan.

Figur 05 Østlige nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.20m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan. Videreført mengde er beregnet basert på
antall boliger og ikke avrenning før, for en vet ikke hvor mye av dette vannet som går til eksisterende
OVrør, derfor ble det valgt en løsning som er 1,5 l pr. boenhet som er en lavere mengde videreført.

Vår kompetanse - din sikkerhet

Spillvannsledning:
Spillvannet ledes østover i ny kommunal vei frem til eksisterende ledning som vist i planen, de 4
vestlige boligene som etableres med underetasje pga. terrengtilpassing blir tilknyttet det kommunale
nettet med privat pumpe som vist i planen.

Figur 06 Spillvann

Vår kompetanse - din sikkerhet

Vannledning:
Vannforsyning til området skal forsynes via ny hovedvannledning (Ø 150) fra eksisterende
150mm ledning som vist i planen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det monteres
brannvannskummer som vist i planen.

Figur 07 Vannledning

Figur 07 Vannledning – Branndekning – Diameter 75m
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Eierform PLB 2008
o_offentlig
f_felles
Arealet innenfor plangrensen har følgende formål i samsvar med plan- og bygningsloven.

Reguleringsformål
I Hensikt med planen
II Fellesbestemmelser
III

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
a. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-3)
b. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)
c. Lekeplass (Felt f_LEK1)
d. Uteoppholdsareal (Felt f_UTE1)

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
a. Kjøreveg (Felt o_V1-2)
b. Gang- og sykkelveg (Felt o_GS1)
c. Fortau (Felt o_F1)
d. Annen veggrunn-teknisk anlegg

V

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
a. Sikringssone – frisiktsone
b. Faresone – høyspenningsanlegg (Felt H370)

VI

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a. Bestemmelseområde – utforming - støttemur (felt #1)
b. Bestemmelseområde – utforming - overvannshåndtering og flomvei (felt #2)
c. Bestemmelseområde – utforming - sokkeletasje(felt #3)

VII

Rekkefølgebestemmelser

I

Hensikt med planen

§1

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av småhusbebyggelse, det
tilates både frittligende og konsentrert (BF/BK1) med tilhørende anlegg innenfor det
område som på kartet er vist med reguleringsgrense.

II

Fellesbestemmelser

§2

Ved utbygging skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder
bebyggelse og uterom. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses terrenget og
omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og
fargevalg. Takform skal være ens for en gruppe bebyggelse.

§3

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak.

§4

Terrengnivået må ikke forandres mer enn plan- og bygningsloven gir rom for. Som
slike forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtningsmurer, fyllinger
mv. Forstøtningsmurer opptil 0,5 m kan etableres inntil regulert vegkant der den
ikke er til hinder for sikt i kryss.

§5

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt
felles lekeplass, skal skje i henhold til godkjent teknisk plan i tråd kommunale
normer.
Før det blir gitt igangsettingstillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent teknisk
plan som viser hvordan kjøreveg, fortau, renovasjon, vann/avløp, felles lekeplass,
samt overvann/flomvannshåndtering skal løses.
Flomveg og evt. pumpeanlegg skal være felles.

Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannskapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannskapasitet skal løsning fremgå av teknisk
plan.
Tilpasning til tilgrensende veger utenfor planområdet skal også fremgå av teknisk
plan.
§6

Det skal avsettes områder for felles renovasjon langs o_V2 i tilknytning til
planområdets interne veger. Disse områdene kan ligge utenfor byggegrensen, så
langt de ikke kommer i konflikt med frisikter.

§7

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima-og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.

§8

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen, må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om kulturminner
§ 8, 2. ledd)

§9

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.

III

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

a.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (Felt B1-3)

§ 10

I områdene B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen Nord, kapitel
II gjøres gjeldende (tilgrensende plan i øst).

§ 11

I område B3 skal planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen, gjøres gjeldende.
Lik arealformålet som i planen er regulert for Boliger (tilgrensende plan i sør).

b.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

§ 12

I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, frittliggende
tett småhusbebyggelse og/eller rekke-/kjedehusbebyggelse.

§ 13

Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i mindre delområder hvor hvert delområde skal
ha atkomst fra Nylandsvegen. Det opparbeides felles veger i hvert delområde med
snumulighet for hver boenhet.

§ 14

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60 % av tomtas netto areal jfr. H-2300
veileder grad av utnytting. Det skal etableres minimum 15 boenheter innenfor
formålet.
Bebyggelse tillates oppført i interne nabogrenser, dette gjelder også i grensen mot
f_UTE1.

§ 15

Bygningers totale byggehøyde skal ikke overstige 9,0 m fra gjennomsnittlig planert
terreng, maks. 8 m ved flatt tak.

§ 16

Boliger skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.

§ 17

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser pr. boenhet, herav kan 1 parkeringsplass være
garasje eller carport. Dersom det blir bygd felles garasjeanlegg skal det anlegges 1,5
parkeringsplasser til hver boenhet.
2 stk. sykkelparkeringer skal opparbeides pr. boenhet.

§ 18

Garasjer/carporter tillates oppført i tilknytning til boligene med maks byggehøyde
inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse.
Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material-og fargevalg.

§ 19

Ved søknad om byggetillatelse skal det for hvert delfelt utarbeides en utomhusplan
(M1:200) som skal godkjennes av kommunen. Den skal vise:
-

Bygningers plassering og utforming inkl. garasje/carport
Materialbruk på overflater/overganger
Nødvendig belysning av fellesareal
Min. 36 m2 privat hage per boenhet. Privat hage skal være min 6 m dyp.
Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem for både harde og myke
trafikanter
Parkering og snumuligheter inkl. sykkelparkering
Frisiktsone i avkjørsler i henhold til kommunal norm
Utforming av felles utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm
Felles renovasjonspunkt. Disse skal driftes og vedlikeholdes av beboerne i
samarbeid

c.

Lekeplass (Felt f_LEK1)

§ 20

Lekeplass skal opparbeides som vist i planen i henhold til kommunal norm.

Det skal være atkomst med bil til felles lekeplass fra sør for vedlikehold mv. Gangsti
skal opparbeides til lekeområde fra sør (Tostemmen) og til alle delområder innen
planen via felles uteområde.

§ 21

f_LEK1 er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1, samt for
eiendommene på sørsiden av planområdet (mellom planområdet og Tostemvegen,
øst for ånå).

d.

Uteoppholdsareal (Felt f_UTE1)

§ 22

Arealformålet f_UTE1 skal opparbeides som vist i planen. Innenfor område skal det
tilrettelegges gangvei som knytter arealformålet BF/BK1 til f_LEK1.
For den del av område som også omfattes av bestemmelseområde #2 (§ 33), kan det
etableres trase for overvann og flomvei.

§ 23

Område er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1.

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

a.
§ 24

Kjøreveger (Felt o_V1-2)
Arealformålene o_V1-V2 skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kjøreveger
skal opparbeides som vist i planen etter kommunens norm.

§ 25

I nordvestre del av planområdet skal Nylandsvegen stenges for gjennomkjøring mot
Sevland ved oppsett av vegbom. Eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis anledning til å
åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst (dette gjelder også for
offentlige kjøretøy og renovasjon).

b.
§ 26

Gang- og sykkelveg (Felt o_GS1)
Område skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i planen etter kommunal norm samtidig med veganlegget for øvrig.

c.

Fortau (Felt o_F1)

§ 27

Område skal nyttes til fortau. Det skal opparbeides samtidig med o_V1 iht.
kommunal norm.

d.
§ 28

Annen veggrunn-teknisk anlegg
Området kan benyttes til grøfter, fylling og skjæringer for veianlegget. Det kan
legges tekniske føringer og bygges støttemurer innfor arealet.

V

Grønnstruktur

a.
§ 29

Friområde
Område skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for flomvann og
overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 33. Øvrig bebyggelse eller anlegg er
ikke tillatt, heller ikke lagring.

VI

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

a.

Sikringssone – Frisiktsone

§ 30

Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

b.

Faresone – høyspenningsanlegg (Felt H370)

§ 31

Innenfor område går en høyspentlinje. Det kan ikke etableres innretninger for varig
opphold innenfor fareområde – høyspent.
Dersom høyspentlinjen blir fjernet vil reguleringsformålet faresone utgå og øvrig
arealformål gjort gjeldende.

VI

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

a.

Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m.

§ 32

b.
§ 33

Bestemmelseområde – utforming – overvannshåndtering og flomvei (felt #2)
Innenfor bestemmelseområde #2, kan det etableres trase for overvann og flomvei.
Traseen skal være felles privat.

c.
§ 34

Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.

VII

Rekkefølgebestemmelser

§ 35

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering
av overskuddsmasser.

Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for
og benyttes i landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før
borttransport og godkjennes av landbruksavdelingen i kommunen.
For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før
deponering andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til
nærmiljø.

§ 36

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent teknisk plan for
hele planområdet.

§ 37

Før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor BF/BK1 skal Nylandsvegen være
stengt med vegbom. Vegbom og eventuell midlertidig løsning for anleggsperioden
skal fremgå av teknisk plan.
Anleggstrafikk skal skje via Tostemvegen. Anleggsveien skal ha minimum standard
for bruk med personbil iht. godkjent teknisk plan for å sikre adkomst for
eksisterende boliger under anleggsperioden.

§ 38

f_LEK1(med adkomst fra interne felles veger), f_UTE1, o_V2 og o_V1 med fortau
(opparbeides fra eksisterende endepunkt på Tostemvegen og tilknyttes
Nylandsvegen), skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før
boliger innenfor område tas i bruk.
Dersom regulert veg videre nordover i tilgrensende plan ikke er opparbeid, skal
o_V1 opparbeides slik at etablert adkomst østover blir tilkoblet.

§ 39

Fellesareal (driftes og vedlikeholdes av de rettighetshavere innenfor BF/BK1 de er
knyttet opp mot) skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen de er knyttet opp mot
tas i bruk.

§ 40

Ferdig opparbeidde og godkjente offentlige areal skal fradeles og overskjøtes
vederlagsfritt til Karmøy kommune før bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk.
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Kapittel 1 : Bakgrunn for planarbeidet
Utbygger har engasjert Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS til å bistå ved
utarbeidelse av planforslaget.
Hans J. Rasmussen Prosjekt AS Pb 204, 4296 Åkrehamn er initiativtaker, eier og utbygger
av område: Omsøkt areal berører i all hovedsak kun gnr.12, bnr. 175 som byggefirma Hans
J. Rasmussen Prosjekt er eier av.
Sentrale personer i planarbeidet er:
1. Bergitte H. Flatebø, Rådhuset, 4250 Kopervik
2. Aage Steen Holm, Rådhuset,Karmøy kommune
3. Andor Rasmussen, Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
4. Ing. R. Bjelland, Esebjør 36, 4270 Åkrehamn
5. RH Oppmåling, Åkrehamn

tlf 52 857500
« 52 857500
« 905 63 737
« 977 86 478
« 417 62 790

Bakgrunnen for denne omreguleringen er ønske fra utbygger om å få utnyttet arealet til
boligetablering.
Reguleringssaken omfatter følgende dokument:
1. Reguleringsplan, målestokk 1:1000.
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse (dette dokument) m/vedlegg (ROS – analyse, skisse situasjonsplan,
skisse teknisk plan, notat vedr. truede arter)
Dokument 1 og 2 er juridiske dokument som skal utfylle hverandre.
Konsekvensutredning
Vi har, i overensstemmelse med Karmøy kommune, vurdert at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning. Planen er i hovedtrekk overensstemmende med overordna
planer og andre myndigheters krav og synspunkter.
I vest har vi imidlertid foreslått en liten formålsendring i forhold til kommuneplanen.
Denne viser en liten del av et stort friluftsområde som i plan er foreslått endret til
boligformål. Angjeldende areal er meget begrenset (kun 450 m2) og er trekantet i utforming
som skjærer seg inn i boligarealet – se kartutsnitt under. Topografien her er sterkt
skrånende mot vest, ca. 250 o/oo.
Planen vil, etter endringen, få en naturlig avgrensing av boligområde i vest med en rett
grenselinje som følger eiendomsgrensen mellom 12/175 og 12/32.
Som nevnt er område sterkt skrånende med fjell i dagen og store steinblokker i overflaten.
Det har vært nyttet til beite, men ikke til fylldyrka mark slik det er betegnet i markanalysen.

Figur 2 Utsnitt kommuneplan

Kapitel 2: Planprosessen
Ing. Reidar Bjelland har, i samarbeid med RH Oppmåling AS, utarbeidd planforslaget samt
varslet berørte grunneiere/naboer/organisasjoner om oppstart av planarbeidet. Offentlige
myndigheter er også skriftlig varslet.
Videre er reguleringsarbeidet annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no,
jfr. krav i PBL til digital kunngjøring..
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 9. feb. 2018.
Karmøy kommune er planstyresmakt og har ansvar for viderebehandling av planen.
Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensanalyse.
Det pågår ikke andre planarbeider i område.
Innen svarfristen har vi mottatt i alt 8 merknader, 5 fra offentlige myndigheter og 3 fra
private personer – disse følger som vedlegg.

Følgende merknader er mottatt og kommentert:
1

Fylkesmannen i Rogaland
Merknad datert 26.01.18:
Skriver at planarbeidet må sikre tilstrekkelig lekeareal og grøntområde i tråd med
gjeldende overordna planer og retningslinjer. Videre må vektlegges
landskapstilpasninger og estetiske gode planløsninger.
Kommentar:
Leke- og uteoppholdsareal innen planområde er ivaretatt og tilfredsstilt ut fra gjeldende
forskrifter og kommunale normer.
Det er regulert et felles uteområde øst/vest (f_UTE1) som er sammenbundet med et større
lek-/uteoppholdsareal sentralt i boligområde.
Dette grøntdraget grenser mot boligfelt Tostemmen og utrustes med lekeområde, ute- og
oppholdsplasser mv.
Det kan også opplyses at det kun er ca. 200 m til Karmøys uberørte natur- og
utmarksområder (LNF) som nås via Nylandsvegen og en gammel «kjerreveg» i utmarka.
Det er et godt og trafikksikkert vegnett i nærområdene samt videre til skole, barnehager mv..
Gangveger/fortau er fremført til omsøkt område fra sørvest mot Tjøsvold barnehage,
Gringhaug skole, Åkrehamn ungdomsskole, idrettsanlegg og sentrumsområdet.
Merknad er hensynstatt.

Figur 3 Oversiktskart

2.

Fylkesrådmannens regionalavdeling.
Merknad datert 07.02.18 :
Fylkesrådmannen forutsetter at planforslag er i tråd med overordna planer og
anbefaler høyere botetthet enn varslet legger opp til.
Gjør også oppmerksom på gjeldende krav til uteoppholdsarealer og trafikkareal.
Kommentar:
Planforslaget er stort sett i tråd med overordna planer – unntatt et lite areal (0,45 da) i vest
som er foreslått endret fra friluftsareal til boligformål – knfr. avsnitt Konsekvensanalyse side
4.
Videre har vi i forslaget lagt opp til større boligutnyttelse enn skissert i varslet, slik
Fylkesmannen ønsker.
Lek-og uteoppholdsarealet er ivaretatt ut fra kommunens norm for slike arealformål.
Arealstørrelsen består av 20 m2 pr. boenhet nærlekeplass og 36 m2 privat hage for hver
boenhet, mer detaljer rundt dette finner man i KAP 5.5. Område er sentralt beliggende,
trafikksikkert og solrikt samt skjermet fra sjenerende nordvind.
Arealkrav for uteopphold sikres gjennom krav om areal for privat hage og vi anser
begrensningen på utnyttelsesgrad i BF/BK1 kombinert med krav om privat hage mot
begrensningen på areal satt av til Lekeområdet som begrensende nokk for å sette et absolutt

tak for antall boliger det er mulig og designe innenfor planområdet, det er her ønsket og
bygge 15 boliger innenfor planområdet, men det er ikke satt et absolutt antall boenheter i
bestemmelser.
Merknaden hensynstatt - for øvrig vises også til kommentarene vi har avsagt til merknad 1.
3.

Fylkesrådmannens kulturavdeling
Merknad datert 29.01.18 og 07.02.18.
Fylkesrådmannens kulturavdeling har vært på befaring og har på bakgrunn av
denne ingen merknader til planene. Tar forbehold om eventuelle senere funn.
Kommentar:
Tatt til etterretning. Evt. senere funn skal bekjentgjøres ovenfor ansvarlige myndigheter,
dette er forutsatt i planbestemmelsene.

4.

Statens Vegvesen.
Merknad datert 29.01.18.
Statens vegvesen har ingen merknader til planene.
Kommentar:
Tatt til etterretning.

5.

Haugaland Kraft Nett AS (HK)
Merknad datert 29.01.18.
HK gjør oppmerksom på eksisterende høyspentlinje i sørvest. Denne må hensynstas
på reguleringsplanen ved å regulere en 16 m bred faresone i traseen.
Videre gjør de oppmerksom på farer ved anleggsarbeider nær denne
høyspentlinjen/jordkabler.
Vedlegger kopi av eksist. strømnett i område.
Kommentar:
Tatt til følge i planforslag og ROS-analyse.
Ved anleggsarbeider må det også vertikalt være min. 8 m fra terreng til linjestrekk.
Avstanden er målt til mellom 8 - 9 m.
HK har i skriv til utbygger opplyst at de har til hensikt å fjerne luftestrekket i inneværende
år og legge kabelen i jord i annen trase. Når dette er gjort vil fareformålet bli fjernet og
hovedformålet gjelde.

6.

Nabo, eier av gnr. 12, bnr. 59, og 145, Gunvor J. Sevland
Merknad datert 12.01.18.
Ønsker ikke at hennes eiendommer skal innlemmes i denne reguleringsplanen.
Kommentar:
Dette er delvis tatt til følge – gnr.12, bnr. 145 er ikke medtatt i planområde slik som skissert i
nabovarslet.

Plangrensen følger stort sett grenselinjene for 12/175, men grunnen under Nylandsvegen
(kommunal veg) eies av 12/59 og denne vegen er inntatt i planområde.
Utbygger har imidlertid, etter at merknaden fra G. Sevland kom inn, hatt møte med eiers
barn som på vegne av eier har akseptert at veggrunnen inngår i ny plan og blir del av ny
Nylandsveg. Videre ble det avklart at bom skulle monteres i grenseområde 12/59-175 og at
eier skulle få anledning til å åpne bommen ved transport til sine eiendommer i øst.
7.

Nabo, eier av gnr. 13, bnr. 586, Monika Sarkkinen
Merknad datert 21.01.18.
Lurer på hvilke planer tiltakshaver vil ha for eksisterende lekeplass som er regulert
og opparbeidd innen reg.plan Tostemmen. Mener at denne «tilhører» Tostemmen.
Kommentar:
Tiltakshaver foreslår at denne lekeplassen, som er regulert i reguleringsplan Tostemmen, blir
tatt inn i denne planen og utvidet mot nord slik at den også kan nyttes av alle beboere innen
både Nylandstoppen og Tostemmen.
Lekearealet er 620 m2. Kommunal norm sier at lekearealet skal være min.20 m2 pr boenhet.
Lekeplassen skal betjene 8 eksisterende boliger beliggende i plan Tostemmen og 15 boliger i
ny plan for Nylandstoppen, totalt 23 boenheter. Iflg. planen skal da totalt lekeareal være min.
460 m2
Eksisterende lekeplass eies av Karmøy kommune, men skal vedlikeholdes av brukerne. Den
bærer imidlertid preg av dårlig vedlikeholdt og trenger en oppgradering. I forbindelse med
utbygging av Nylandstoppen vil eksisterende lekeplass bli utvidet og hele plassen oppgradert
etter kommunens norm for felles lekeplasser.
Arealet eies som nevnt av Karmøy kommune og område kan selvsagt nyttes av alle beboere i
område som sokner til plassen.

8.

Naboer til Nylandsvegen v/ Glen Vea
Merknad datert 11.02.18.
8 stk beboere i område har signert et skriv hvor de protesterer på at Nylandsvegen
blir stengt for gjennomkjøring. Hevder også de har vegrett over denne vegen.
Kommentar:
Nylandsvegen er en offentlig kommunal veg som har og vil bli vedlikeholdt av kommunen. I
planforslaget har vi tatt utgangspunkt i eksisterende reguleringplaner i område (plan 278
Tostemmen og plan 293 Tostemmen nord.
Reg.plan Tostemmen nord, som ble vedtatt 15/2 2005. viser at Nylandsvegen skal stenges
for gjennomkjøring mot Sevland når Tostemvegen er forlenget frem til dagens Nylandsveg.
Dette er vedtatt i nevnte plan da eksisterende Nylandsveg til Sevland og FV 47 ikke er
dimmensjonert for den merbelastning som da kan oppstå..
Dette tilsier at eksisterende beboere øst for krysset Nylandsvegen/Tostemvegen, i likhet med
øvrige nye beboere i boligfeltet, må bruke Tostemvegen som ny atkomstveg for kjørend.

Nylandsvegen mot Sevland kan imidlertid nyttes til gang-og sykkelveg for disse beboere.
Dette er, som beskrevet ovenfor, ikke noe nytt som har oppstått i denne plansammenheng,
men har vært vedtatt og bestemt siden 2005 da reg.plan Tostemmen Nord ble behandlet.
Etter oppstartmøte med kommunen kom en frem til at boligene på Nylandstoppen også kunne
få atkomst til Tostemvegen og dermed stenge Nylandsvegen for gjennomkjøring i vestre del
av planområde.
Merknad ikke tatt til følge.

Kapittel 3: Planstatus
3.1

Fylkesdelplaner/regional plan
Fylkesdelplanen for universell utforming sier:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant. Ovenstående har vi inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet har som 2. prioritet fortetting
utenfor sentrumsområder og skisserer min. 2,5 boliger/daa. Avstanden til sentrum
er ca. 1400 m. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2 boliger/da.
Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er
vurdert som et godt argument for å legge seg noe under kravet. Tetthet iht.
foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet
består av eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et
større, ubebygd område til fremtidig boligbebyggelse med krav om
reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet vises det for øvrig til at det
ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold øst på feltet
Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.

3.2

Kommunale planer
I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, jfr. kartutsnitt under med
unntak av et lite trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i
kommuneplan vist som friluftsareal, men foreslått endret til boligformål i
planforslaget.
Nevnte areal er meget arealbegrenset og har en unaturlig grenseutforming ( se
kartutsnitt nedenfor) )som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som
samtidig er overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og

12/175. Videre er arealet sterk skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store
steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområde som ikke
vil bli berørt i negativ forstand av denne marginale planendringen som er foreslått.

Figur 4 utsnitt fra kommuneplan

3.3

Reguleringsplaner i område
Reguleringsområde er stort sett uregulert, kun et mindre areal i øst er regulert til
gangveg og friluftsområde og inngår i reguleringsplan for Tostemmen nord, plan
nr. 293.
Den delen av friluftsarealet som er beliggende sør for Nylandsvegen er inntatt i
denne planen og gitt formål uteoppholdsareal. Formålsgrensen mot boligområde,
er noe retningsjustert for å få en bedre tilpassing til tilstøtende boliger, men
arealstørrelsen er stort sett opprettholdt.
I sør grenser planområde til eksisterende plan nr. 278, Tostemmen hvor tilstøtende
areal er boligformål og felles lekeplass. Lekeplassen er innlemmet i ny plan og det
forutsettes at denne skal fornyes og opparbeides iht. kommunens lekeplassnorm.

Figur 5 Utsnitt av dagens reguleringsplaner, planområdet vårt i lilla, (inkluderer lek mot sør).

Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1

Lokalisering og dagens bruk
Området ligger på «Sevlandsgarden», men grenser i sør til boligfelt
Tostemmen/Tjøsvold øst. I dag har reguleringsområdet atkomst til Nylandsvegen
og nordover mot Sevland.
Kjøreadkomst vil imidlertid bli via vegforlengelse av eksisterende Tostemveg fra
Tjøsvold øst og frem til kryss med Nylandsvegen. Kommunen har vurdert at
Tostemvegen er dimensjonert for belastningen fra planområdet og at dette blir et
naturlig felt å ta som siste boligområde via Tostemvegen. For avsatt boligområde i
kommuneplan nord for Nylandsvegen må det tilrettelegges for ny vegløsning. Mot
Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen.
Det er også sammenhengende fortau/gangveger fra reguleringsområde til
Åkrehamn sentrum, avstand ca. 1400 m.
Arealet har tidligere vært nyttet til beitemark, men har ligget brakk de siste 5-10 år.
Arealet har tydeligvis vært lite interessant å utnytte i landbrukssammenheng.
Det er forholdsvis kort veg til barnehager og skoler på Sevland eller
Grindhaug/Åkrehamn, ca. 1 km hver veg.
Planområde med boligareal, veg-/parkeringsanlegg og lekeplass er ca. 8 da.

Figur 6 – Orienteringskart

4.2

Topografi
Planområde ligger «høyt i terrenget, er småkupert og forholdsvis flatt, men den
vestre del skråner sterkere ned mot Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet.

4.3

Vegetasjon
Arealet har tidligere vært nyttet til beite slik at vegetasjon (busker,trær) stort sett
ikke forekommer.

Figur 7 Nylandsvegen, omsøkt areal til høyre

4.4

Sol og skyggeforhold
Planområdet har fått navnet Nylandstoppen og indikerer dermed at arealet ligger
fritt og luftig med «sol fra morgen til kveld».

4.5

Nyere tids kulturminner
Rogaland fylkeskommunes kulturavdeling har i brev ingen merknader til
planforslaget med henblikk på automatisk freda kulturminner. De skriver
imidlertid at eventuelle funn under gjennomføringen må varsles.
Steingarder, som er sammenfallende med grenselinjer, vil bli bevart i den grad dette
er praktisk mulig..

4.6

Grunnforhold
Område ligger forholdvis høy i terrenget og fast fjell finnes i dagen eller ca. 0,5 m
under overflaten.

4.7

Støyforhold
Område er ikke beliggende i nær tilknytning til større støykilder som trafikk,
industri o.l. Spesielle støydempende tiltak anses ikke nødvendig, utover kravene
som fremkommer i Plan-og bygningsloven.

4.8

Landbruksinteresser
Eiendommen (12/175), som planområde stort sett omfatter, er isolert arealmessig og
begrenset av veger, steingarder (boliger) og skiftelinjer. I dag ligger område brakk
og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde, kanskje også delvis
dyrka mark.
Heller ikke de omkringliggende arealene videre nordover mot Varne er i dag i
landbruksmessig drift.
I NIBIO’s arealoversikt er eiendommen klassifisert etter følgende klasser:
Matrikkel
12/175

Fulldyrka
jord
0,5

Overflatedyrka jord
4,9

Innmarksbeite
1,3

Bebygd
areal
0,4

Sum
eiendom (da)
7,4

Figur 8 Landbrukskart utsnitt fra NIBIO markslag.

Et lite trekantareal i sørvest er betegnet som dyrka mark. Dette må bero på en
feilregistrering da arealet er sterkt skrånende (20-25 % helning) og overflaten består
delvis av store steinblokker og fjell i dagen – se nedenstående bilde.

Figur 9 Bilde av jordteig betegnet som dyrka mark i NIBIO-kart.

Kommuneplanen har avsatt store arealer fra Tostemmen videre mot nordover til
Sevland,Varne til boligformål og dermed indikert at boligutbyggingen for Åkra i
hovedsak skal skje her.
Disse signal har både lokale og fylkeskommunale landbruksmyndigheter vært med
å vedta og antas å indikere at arealene har lav landbruksmessig interesse.

4.9

Beredskap og ulykkesforhold
Planområde ligger helt i ytterkant av dagens bebyggelse og opp mot Karmøys
utmark/friluftsområder og er stort sett skånet for spesielle faremomenter. Ved
ulykke er det imidlertid kort og sikker veg for alle nødetater fra Åkrehamn (ca. 2
km), men også mulig atkomst fra Sevland via Nylandsvegen.

4.10

Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold.
På eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus
(se bilder). Sør for planområde (Tostemmen) er det oppført eneboliger fra ca. år
2000.
Mot sør er det i forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet opparbeidd en felles
lekeplass som foreslås benyttet også av beboerne i denne plan. Lekeplassen foreslås
noe utvidet (ca. 200 m2). Karmøy kommune er grunneier, men den forutsettes
overført og eid av beboerne den skal betjene.
I dag er det 8 eksisterende boenheter som naturlig sokner til lekeplassen, disse er
har fått skriftlig varsel om oppstart av reguleringsarbeidet.
Planforslaget legger opp til 15 nye enheter, dvs. 23 enheter vil totalt bli tilknyttet
lekeområde.
Planområde omfatter stort sett utbyggers eiendom (12/175 og 742).
Nylandsvegen er kommunal, men gnr.12, bnr. 59 eier grunnen. Utbygger har hatt
møte med eierne og det var enighet om at eksisterende veg kunne inngå i regulert
veg i samme trase.

Figur 10 Ruiner av tidligere løe

Figur 11 – Oversiktsbilder – rivingsklart våningshus
Følgende eiendommer er direkte/indirekte berørt av planforslaget:
Gnr.
12

13

Bnr.
175
59,145, 32
145
314
231
465
481
575
582
583
590
640
584
586
581
580
579
585
742

Grunneier
Tiltakshaver
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Karmøy kommune
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør

Grensene i utbyggingsområde (12/175) er oppmålt.

4.11

Sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område
I PLB av 2008 er krav til ivaretaking av barn og unges interesser i planleggingen
styrket. Alle reguleringsplaner skal etter loven hensynta og legge til rette for gode
oppvekst og levevilkår.
Eksisterende område blir i dag ikke benyttet av barn/unge, skoler, barnehager mv.
til aktiviteter mv.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m), samt
barneskole på Sevland (900 m) eller Grindhaug (1,2 km). Videre 600 m til Fredtun
bygdahus på Sevland.
Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved Sevland barneskole. Til Åkra
idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole er det ca. 1,8 km.
Viser for øvrig også til pkt 4.15 angående trafikkforhold til skole mv.
Det er tidligere regulert en felles lekeplass (reg.plan Tostemmen) for de minste
sentralt plassert i område mot sør. Den har meget god beliggenhet med henblikk på
trafikksikkerhet og solforhold, men trenger en oppgradering. Dette vil bli gjort i
forbindelse med opparbeiding av Nylandstoppen boligfelt.

Figur 12 Eksisterende lekeplass utvides og opprustes.

4.12 Teknisk infrastruktur
Offentlig vann- og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i
ende Tostemvegen. Dette gjelder også strøm-og telenett.
Før utbygging skal godkjent teknisk plan foreligge.

I bakken finnes ikke rør som må hensynstas iflg. de opplysninger vi har fått.

4.13

Grønn infrastruktur
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på
grøntarealer som kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og
mark.
I dag er planområde åpen mark, kun bebygd med en eldre rivingsverdig bolig og
løe. Også omkringliggende arealer er i dag lite benyttet i landbruksmessig
sammenheng. Arealene nord og øst for planområde er iht kommuneplanen avsatt til
fremtidig byggearealer for boliger.
Nylandsvegen, som i dag ligger i planområdets nordgrense, går videre østover til 2
eksisterende boliger. Den har også i alle år fungert som atkomststi til Sevlands
utmarksområder (ca. 200 m fra planområde) hvor det er stier og «kjerreveger både
sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes at i
starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere
generasjoner til friluftsformål/lek.
Planområdets nære tilknytting til utmarksområdene gir unike muligheter for å
dyrke friluftsliv og fiske rett utenfor stuedørene. Utmarka, som nevnt, strekker seg
sammenhengende østover til Karmsundet) og sørover Karmøyheiene helt til
Skudeneshavn.
Karmøyheiene består av lynghei, myrdrag, fjellknauser og noe beplantet skog,
hovedsakelig furu, se bl.a. bildet under.

Figur 13 Kjerrevegen fra Nylandsvegen mot utmarka

4.14

Kollektivtilbud
Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via Nylandsvegen.
Denne vegen har lav trafikktetthet og kjørehastighet.

Bussrutene sør-og nord over Karmøy går hver hel time samt egne skoleruter til
ungdoms- og videregående skoler i Åkrehamn og Kopervik.

4.15 Trafikk- og skoleveg mv.
Trafikken og økningen fra omsøkt område er marginal i forhold til dagens tetthet.
Vegnettet i område og vestover til sentrumsområdene i Åkrehamn med skole og
forretninger har bra kapasitet. Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som
belaster vegnettet i dag.
Fra planområde til skole, barnehager idrettsanlegg osv. er det i dag opparbeidd
fortau og gangveger på hele strekningen.
Beboerne sokner imidlertid til Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900
m fra stedet.
Elevenes skoleveg vil følge Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved
«Statoil». Videre følges Vestre Veaveg hvor det er gang- og sykkelveg frem til
Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage. Nylandsvegen har ikke
fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Barnehagen ved Tjøsvold øst er et annet alternativ, beliggende i sørvest, ca. 850 m
langs Tostemvegen på fortau og delvis gang-/sykkelveg..

Figur 14 Sevland skole

Kapittel 5: Planforslaget
5.1

Overordna ide
Planen har som utgangspunkt å tilrettelegge for bygging av min. 15 nye boliger
med tilhørende anlegg som veger, gang-/sykkelveger, lekeplass, friområder, felles
avfallsplass o.l.

5.2
SOSI
KODE
1610
1800
1600
3040
2018
2011
2011
2012
1110
1110
1110
2015

Arealbruk:
AREALFORMÅL
Lekeplass
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Uteoppholdsareal
Friområde
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Kjøreveg Tostemmen
Kjøreveg Nylandsvegen
Fortau
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 278
Gang- og sykkelveg
Planområde totalt

FORMÅL
NAVN
f_LEK1
BF/BK1
f_UTE1
FRI
AVT
o_V1
o_V2
o_F1
B1
B2
B3
o_GS1

AREAL
m2
615
5870
694
173
315
269
493
80
84
16
5
27
8468

AREAL
daa
0,6
5,9
0,7
0.17
0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
8,5

Fig. 15 Arealformål

5.3

Plangrenser
Plangrensene følger stort sett eiendomsgrensene til hovedbruket 12/175 og
eksisterende veger/gangveger. Hovedbruket gnr.12, bnr. 175 er nylig oppmålt.
Man ble nødt til å utvide plangrensen ned til Ånå for å tilrettelegge for flomvei (se
KAP 5.13).

5.4

Offentlige arealer – eiendomsforhold
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen og
«o_V2» inkl. snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunaleie og driftes av
kommunen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i
dag av kommunen.
Videre skal tilhørende vann-og avløpsledninger beliggende i disse vegene være
offentlig eid og skal driftes av Karmøy kommune.

5.5

Lek- og uteoppholdsarealer
Kommunen stiller krav til privat og felles lek- og uteoppholdsarealer i egen norm
og denne skal oppfylles.
Tilkomst
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass på Tostemmen i sør, tenkt utnyttet og
utvidet og inngår som felles lekeplass også for dette boligområde. Denne
lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk oppfyller krav til gode
solforhold.
Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med
utbygging av planområde.
Antall boliger
Felles lekeplass kan benyttes av alle 15 boligene i planområde samt 8 eksisterende
boliger på Tostemmen som sokner til lekeplassen. Plassen skal eies og
vedlikeholdes av brukerne i fellesskap.
Hver bolig får privat uteoppholdsareal på min 36 m2 på bakkenivå i tillegg tillates
det å bygge balkonger, dette vil fremgå ved søknad om oppføring av boligene.
Felles Lek og Uteopphold
Planforslaget viser en felles lekeplass på 620 m2 samt et felles uteområde på 690 m2
som skal nyttes til felles oppholdsrom (normen krever 30 m2 felles
uteoppholdsareal per boenhet, som i foreliggende planforslag anses dekket
gjennom felles uteoppholdsareal og krav til min. 36 m2 privat hage per boenhet).
Til felles lekeplass skal det iht. til kommunens norm avsettes min 20 m2 pr. boenhet,
herav min 20 m2 til lek, det fremgå av regnestykket at det er snakk om 8+15 enheter
(23), det eksisterende arealet avsatt til LEK har et potensiale til å støtte 31 boenheter
(620/20 m2=31)
Ovennevnte gir en gjennomsnittlig arealbruk pr. bolig til lek på 620/23 = 27 m2
Normens minimumskrav skal dermed være godt ivaretatt.
Før utbygging av delfeltene skal det foreligge godkjent plan for utforming av lek-og
felles oppholdsarealer.

Fig. 16 Eksisterende lekeplass trenger en total rehabilitering.

Fig. 17 Eksempel på apparater/felles utstyr

5.6

Bebyggelse, struktur og tiltak. ved (Felt B1-3)

5.6.1

Boligbebyggelse (B1-3)
I følgene boliger føres bestemmelser i eksisterende reguleringsplaner videre, de er
berørte ved justering av formålsgrenser til kjørevei o_V1 og dens tilhørende
tekniske veigrunn (AVT).
I arealformålet B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen
(tilgrensende plan i øst). Nord, kapitel II gjøres gjeldende. I område B3 skal
planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen (tilgrensende plan i sør), gjøres
gjeldende. Lik arealformålet som i planen da er regulert for Boliger.

5.7

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

5.7.1

Utnytting og tomtestørrelser
Planforslaget legger opp til en maks utnyttingsgrad (BYA) på 60 % for konsentrert
og frittliggende småhus. Det er avsatt byggearealer på totalt 5,9 da som i
gjennomsnitt gir en tomtestørrelse på ca. 400 m2. Det gjør oppmerksom på at felles
veger m.m. inngår i arealet
Tomtestørrelsene vil variere fra min. 200 m2 som ved 60 % BYA gir et beregnet
bebygd areal på maks 120 m2. Gjør oppmerksom på at areal til garasjer og
parkeringsplasser på bakkenivå inngår i BYA-arealet.

5.7.2

Bebyggelse (Felt BF/BK1)
I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, bebyggelsen er
ikke bestemt her, men skal følge planens reguleringsbestemmelser vedr. størrelser,
utforming, høyder, plassering mv. Videre skal bebyggelsen ivareta tilfredsstillende
solforhold og ikke minst brannforskriftene. Boligene vil bli tilpasset
terrengformasjonene slik at større inngrep unngås.
Struktur
Innen område BF/BK1 kan det det oppføres både frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse. Boliger/uteområder skal prosjekteres av fagkyndige og tilpasses
terreng og innenfor krav fastsatt i planbestemmelser og PBL loven. Boligene skal
oppføres i maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. I bestemmelsene
legges det også opp til at deler av bygningsmassen kan plasseres i grensene mellom
tomtene.
Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i flere mindre delområder hvor hvert
delområde skal ha atkomst fra Nylandsvegen. Det kan opparbeides felles gatetun i
hvert delområde med snumulighet for hver boenhet.
Planarealet ligger på en høyde og skråner ned mot Tjøsvoldvannet i vest og delvis
mot nordøst. I østre del går det et myrdrag nordover (grøntdrag).

Av hensyn til landskapstilpasning vil ebyggelsen i skråningen mot vest vil bestå av
boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Videre er det bestemmelse om å etablere
terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride 2m, som
også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Privat hage skal være min 6 m dyp og utgjøre et areal på min >36m2.
Lekeplass
Lekeplassen vil bli opparbeidd etter kommunens norm. Situasjonsplan for plassen
innsendes kommunen for godkjenning i forbindelse med godkjenning av tekniske
planer.
f_LEK1 skal disponeres og vedlikeholdes av rettighetshaverne i område BF/BK1
samt 8 eksisterende eneboliger på Tjøsvold (Tostemmen) som naturlig sokner til
denne lekeplassen. Det skal avsettes min. 20 m2 nærlekeplass pr bolig, og dette
inkluderer boligene sør for planområdet.

Figur 18 Forslag til bebyggelsesplan

5.8

Samferdselsanlegg.

5.8.1

Vei (o_V1-2)
Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i eksisterende veger og
kommunens vegnorm. Ut fra planområdets størrelse og antall boenhet er det valgt 2
vegtyper:
Veg o_V1 m/fortau er forlengelse av Tostemvegen. Vegen reguleres i 9 m bredde og
asfalteres i 7m bredde, med innsnevring etter krysset, for å tilpasse seg eksisterende
regulering mot nord.
Veg o_V2 er i samme trase som eksisterende Nylandsvegen, men bygges iht.
kommunens vegnorm. Vegen reguleres i 6 m bredde og asfalteres i 4 m bredde,
ellers er veien blokkert med bom mot vest, hvor eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis
anledning til å åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst.
o_V1, Tostemvegen, skal tilknyttes eksisterende veg i sør. Langs eiendom 13/590 er
det langs vegen oppført en støttemur i vel <1 m høyde. Denne er feilplassert.
Innmåling på stedet viser at dagens plassering av støttemur i utgangspunktet ligger
ca. 0,5 m fra fortauets asfaltkant og er over 1,3 m høyde. Dette betyr at muren av en
eller annen grunn ikke er oppført iht. gjeldende vegnorm som sier at murer over 0,5
m skal oppføres 1 m fra reg. vegkant.

5.8.2

Felles veg og parkering for BF/BK1
Parkering vil skje på hver enkelt eiendom og vises på situasjonsplaner. Det skal
være plass til 2 parkeringsplasser på hver eiendom inkl. garasje/carport. Videre skal
det være avsatt plass til 2 sykkelparkeringer. Felles veger kan benyttes som snuplass
for tilhørende eiendommer.
Frisikt i vegkryss mv.
Innen frisiktsonene skal det være fri sikt i forhold til tilgrensede veg. Det må ikke
etableres planter, murer m.m. høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Figur 19 Normalprofil veg o_V1 (Tostemvegen) og o_V2 (Nylandsvegen)

5.9

Avfallshåndtering - felles plass
Det vil bli opparbeidd felles avfallssorteringsplass langs o_V2 for boligene. Plassen
skal eies, driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskap.
Plassen skal utformes og dimensjoneres iht. kommunens reglement. Plan, som viser
plassering med kapasitetsberegning, skal oversendes kommunen for godkjenning
samtidig med byggesøknad for 1. delfelt.
Plassen skal være ferdig opparbeidd før boligene kan tas i bruk.

5.10

Teknisk infrastruktur

5.10.1 VA ledning og prinsipper
VA ledningene tilknyttes eksisterende kommunale ledninger i Tostemvegen.
Spillvannsledningene vil bli lagt med gravitasjon i størstedelen av planområde. I
skråningen mot vest ned mot Tjøsvoldbekken kan det bli aktuelt å pumpe
spillvannet gjennom et privat anlegg opp til gravitasjonsanlegget som er offentlig.

Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall
mot øst og resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet
eksisterende 600mm rør og flomtrase til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen
frem til plangrense og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna
ikke blir merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan og
dimensjoneres for ca. 20 l/s og flommengde som er beregnet vannmengde fra
område i dag.
Prinsippskisse for løsning av VA-anlegg er vedlagt planbeskrivelsen.
Brannvanndekning forutsettes ivaretatt via eksisterende kommunale ledninger.
Disse har god kapasitet. Beregninger vil bli vedlagt prinsippskissen VA-anlegg.
5.10.2 Strømnett
Haugaland Kraft skal utarbeide planer for energiforsyning av boligene etter en
konkret søknad.
Eksisterende høyspentlinje, som krysser område i sørvest, vil bli vurdert sanert i
samarbeid med Haugaland Kraft. Før linjen er sanert kan det ikke bygges noe i den
trase som er vist på plan.
5.10.3 Bestemmelseområde
Støttemur (#1)
Innenfor bestemmelsesområdet #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m, muren skal gjøre det mulig å utnytte planområdet bedre, slik at
boligene skal få et bedre privat uteareal.
Trase for VA ledning (#2)
Innenfor bestemmelsesområde #2, kan det etableres VA trase og flomvei, dette skal
fremgå i teknisk plan.
Sokkeletasje (#3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 (i skråningen mot vest) skal bebyggelsen ha
sokkeletasje av hensyn til landskapstilpasning.
Skissene under viser to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene
lengst vest er planlagt to etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det
samme gjelder også for andre boligrekke. Bestemmelsesområde er lagt slik at det i et
25 bredt belte langs vestsiden av planområdet sikrer at bebyggelsen får
sokkelleilighet (her første boligrekke).

SNITT - A

SNITT – B

5.11

Universell utforming
Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak. Stigning på maks 1:20 skal tilstrebes.

5.12

Sosial infrastruktur
Det vises til forestående post (sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område).
Det er avsatt et område på 620 m2 til felles lekeplass for de minste samt regulert et
sentralt fellesområde på ca. 640 m2.
På hver tomt vil det også bli privat grøntareal/terrasser med god avskjerming
mellom byggene, her skal hver bolig ha min. 36 m2 hage.

Gang- og sykkelvegnettet til de forskjellige aktiviteter, organisasjoner, barnehager
og skoler på Sevland/Åkra er godt utbygd.

5.13

Grønnstruktur
Felles uteoppholdsareal
Innen planen er det bl.a. avsatt en grønnkorridor øst/vest (f_UTE1) som kan nyttes
til felles aktivitet og møtesteder.
Den del av arealet som er beliggende i øst mot Tostemvegen er i forhold til
reguleringsplan Tostemmen nord endret fra friluftsareal til felles uteområde.
Bakgrunnen for denne endringen er ønske om å få en bedre utnyttelse av dette
sentrale og mer vindskjermede arealet. Areal er også begrenset og isolert fra det
øvrige friluftsområde nord for Nylandsvegen.
Det kan her også vises til store grøntområder utenfor planområde, fra planområdets
vestside og ned mot Tjøsvoldvannet, videre nordover iht. plan 293 og ikke minst
tilgrensede utmarksarealer (Karmøyheiene).
Friområde
Arealformålet merket (FRI) skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for
flomvann og overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 35. Øvrig bebyggelse
eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. Dette er gjort for å kunne håndtere
overvann i planområdet gjennom flomvei til Ånå, se KAP 5.10.1.

5.14

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av ROS-analysen for område fremkommer ingen spesielle risikoeller sårbarhetsområder som må veies spesiell oppmerksomhet utover det som må
forventes av normale fareområder ved utbygging og senere opphold. ROS –
analysen er vedlagt.

5.15

Miljøkonsekvenser
Område er beliggende på et småkupert område som skråner forholdsvis sterkt
nedover i sørvest. Arealet har hovedsakelig vært brukt til beite
Anleggsgartner Vigdis M. Hansen har karakterisert arealet som «tilsådd beitemark».

Dagens terrengnivå vil stort sett bli opprettholdt og utbygger legger opp til
komplett opparbeidelse av alle uteområder, veger, lekeplass mv. Boligene vil bestå
av rekkehus/frittliggende småhus.
Steingard, som følger grenselinjen i sør mot Tjøsvoldgarden/Tostemmen, bør
bevares i den grad dette er hensiktsmessig og praktisk mulig.
Løsmassene, som blir avdekket over fjell, vil etter planering bli benyttet til dekning
av steinfyllinger og interne plener og grøntareal.
Løsmassene i område vil, i forbindelse med utbyggingen, bli lagt i depo og
tilbakeført område under sluttføringen av utbyggingen. Overskuddsmasse av evt.
matjord forventes å bli lav, men skal borttransporteres og benyttes i
landbrukssammenheng.
Planområde er sentralt beliggende i forhold til offentlige transportmidler med kort
gang-/sykkelforbindelse til buss- og offentlige funksjoner. En utbygging medfører
ikke større klimakonsekvenser enn det en kan forvente i sentrale strøk.

5.16

Naturmangfold (biologisk mangfold/fauna)
Det er gjennom naturmangfoldloven gitt et sett med regler for hvordan man skal
opptre i saker med betydning for naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold. Viktige forutsetninger i loven er aktsomhetsplikt, føre-var
prinsippet og at vedtak skal fattes på grunnlag av kunnskap om naturmiljøet som
blir berørt.
Naturmangfoldet er lavt innen dette begrensede planområde (kun 8 da). Det har i
tidligere tider stort sett vært nyttet til beite, de siste åra beite for hester.
Vedlegger rapport fra Hageland v/anleggsgartner Vigdis M. Hansen som har befart
område og ikke funnet noen planter som befinner seg på rødlisten.

5.17

Kulturminne
Fylkesmannens kulturavdeling har befart område og signalisert at det sannsynligvis
ikke finnes noen arkeologiske gjenstander. Tar forbehold om å komme tilbake til
nærmere undersøkelser dersom det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

5.18

Lyd, støy, luftkvalitet og forurensning
Områdets beliggenhet, helt i ytterkant av boligbebyggelsen, tilsier ingen problem
for beboerne i forhold til de problemområder som nevnt i overskriften.

5.19

Anleggsfasen
Planområde er begrenset i areal og boligtetthet og ventes utbygd i sin helhet innen
en begrenset tidsperiode.

5.20

Folkehelse
I Folkehelseloven § 4 står det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Disse punkt er vurdert i plansammenheng og en kan ikke se at planens innhold vil
gi negative konsekvenser i forhold til å ivareta befolkningens helse, trivsel og risiko
for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller på en god måte.
Planen legger opp til gode interne boforhold i form av opparbeidde lekeplasser og
felles møteplasser i nærområde. Videre er det gode gang- og sykkelforbindelser fra
område til kollektiv transport, skoler, barnehager og sentrumsområdene for øvrig,
alle under 2 km.
Områdets plassering er unik i forhold til å dyrke frem friluftsliv og andre aktiviteter
samt søke til rolige og avstressede områder.
Negative faktorer som støy- og luktkilder, veg- og trafikkbarrierer samt utrygghet i
form av kriminalitet m.m. er meget lave i bomiljøet.

5.21

Steingard
Skiftegarden i grensen mellom Tjøsvold og Sevland bør bevares i den grad dette er
praktisk mulig.

5.22

Eksisterende høyspentlinje
Høyspentlinje i luft krysser regulert boligområde i sørvest. Det kan ikke oppføres
boliger eller andre byggkonstruksjoner i denne traseen før linjen eventuelt er sanert
eller omlagt.

Fig. 20 – Regulerings forslag, fareområde høyspent, angitt med Rød skravur (H379).
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Uttale - offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175
m.fl., Karmøy
Vi visert til oversending datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175 m.fl. i Karmøy
kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av minimum 15 boenheter i
form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Området er avsatt
til bolig i kommuneplanen, med unntak av et mindre område i vest som avsatt til friområde. I tillegg
omreguleres et mindre område i øst til bolig som er regulert til friluftsområde i plan 293. Området
har tidligere vært brukt til beite.
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt til
lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og transport
på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og uteoppholdsarealet
har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles uteoppholdsareal sikres også i
bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes med utgangspunkt i
arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og
infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet boligtetthet ut fra et arealformål
på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som er i
tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/2

sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk og
gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til veiledning.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Nylandstoppen i Karmøy kommune - planID 2113
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
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E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 17. oktober 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for boligbebyggelse kommer i konflikt
med registrerte viktige forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller
gamle gruver. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen medfører
uttak av masser som vil omfattes av mineralloven.
DMF har derfor ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen i Karmøy kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Rut Helene Langebrekke Eikeland

seksjonsleder

seniorrådgiver
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Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: torsdag 21. november 2019 11.23
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ Plan 2113 ‐ Detaljregulering for Nylandstoppen i Sevland ‐ Gnr 12 bnr 175 mfl

Til Karmøy kommune
Vi viser til melding om høring vedrørende detaljregulering for området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer smitte som kan gi
planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade

Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
Førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Anna Synnøve Hvass / 46788870 18/7587-5

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

17/5377-26
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Fv. 547- Uttale til høring av detaljregulering for Nylandstoppen - gnr. 12
bnr. 175 m.fl - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 17.10.2019. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet
er i samsvar med kommuneplanen.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningsliner for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesvegen på vegne av fylkeskommunen,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet vil få adkomst via Tostemvegen mot kryss til Fv. 547 (tidligere fv. 47). Statens
vegvesen sine interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av
Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til
planområdet. For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for
gjennomgang slik at det ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547.
Statens vegvesen ber om at en regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via
Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til
Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.
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Statens vegvesen
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firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
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Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder
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KARMØY KOMMUNE - GNR 12 BNR 175 M.FL - DETALJREGULERING NYLANDSTOPPEN - PLAN 2113 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus) med tilhørende
uteoppholdsareal. Området er avsatt til bolig kommuneplanen, med unntak av et mindre
område som er omdisponert fra friområde til bolig. Det meste av området er ikke tidligere
regulert.
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utrekning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I
denne saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og
med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om
18 boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet
ikke skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vi i tillegg peke
på at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av
også andre typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det
anbefales å bruke «Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til
veiledning.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver
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Detaljregulering av plan 2113 Nylandstoppen, Sevland gnr 12/175
Merknader til detaljregulering

Skisse til VA-plan
Viser til vedlagt skisseløsning til vann og avløpsanlegg for vestre del av området.
Dagens situasjon
Ved grunnarbeidet på min tomt gnr 13, bnr 582, ble det meislet ut for byggegrop og terrasse i
nordvest sommeren 1999.
Det har ikke vært noen antydning til ulemper med avrenning fra området i nord verken da eller
senere.
Ny situasjon.
Det er vist en overvannsledning i adkomstveg fra nord og sørover mot min eiendom, via
fordrøyningsbasseng og til utløpskum som ligger 2 meter fra min grense.
Derfra er det vist overvannsledning vestover til utløp i terreng ved nordvestre hjørne på min
eiendom.
Ved sprengningsarbeier for VA-grøft vil det høyst sannsynlig føre til sprekkdannelser i
fjellrygg mellom min tomt og grense noe som vil gi økt vanninntrengning.
Dessuten vil nye grøfter og utbygning endre avrenningsforholdene på naboeiendommen.
Adkomstveg har vertikal linjeføring med fallretning mot min eiendom (ihht vist flomveg) som
fører til økt fare for avrenning inn mot min eiendom.
Jeg protesterer på det sterkeste på valgt plassering av flomveg.
Slik som detaljreguleringen nå viser, vil dette uansett medføre økt belastning på mitt
overvannssystem, med påfølgende økt risiko for å få overvann i kjeller.

Utbygger vil bli stilt til ansvar for eventuelle vannulemper/vannskader som min
eiendom/bygning eventuelt måtte bli påført.
Jeg ønsker å bli inkludert i arbeidet med valg av løsning, slik at vi sammen kan få til en
løsning som er til beste for alle.
Overvannssystemet for felt vest vil bli privat slik jeg ser det.
Vedlikehold av fordrøyningsbasseng, vegsluker og flomveg vil være opp til beboerne å utføre.
Kommunen på sin side har pr dags dato ikke stilt krav om at vedlikehold av
fordrøyningsbasseng skal utføres av kyndig personell slik det er gjort for private
pumpestasjoner for spillvann.
Etter nærmere 30 års erfaring i bransjen vet jeg at slikt vedlikehold svært sjelden blir ivaretatt
på en tilfredstillende måte (Det er ikke mitt problem mentaliteten).

Trafikkforhold Tjøsvoll øst
Jeg stiller meg undrende til at det påstås at denne utbygningen ikke vil ha noe og si for
trafikksituasjonen på Tjøsvoll øst.

Ser man på trafikken inn østfra i krysset Tostemvegen/Tostembekken vil utbygningen medføre
økt belastning i dette punktet på rundt 67 % (15 nye+3 eksisterende, mot dagens 27).
Se vedlagt kartutsnitt med kommentarer.
Tar man hensyn til at vikeplikten for kjøretøy fra Tostemvegen 160-176 nesten aldri blir
overholdt samt at det er en bratt bakke ned mot krysset, vil risikoen for uhell bli betraktelig økt.
Her frykter jeg mest for små barn på sykkel og aking vinterstid, da disse ikke vil være “synlig
pga siktforhold.
Det har vært flere hendelser, som lett kunne ha fått et alvorlig utfall.

Hovedtyngden av trafikk fra østre del av Tjøsvoll øst går i dag via Sandskeivegen, grunnet
færre fartshumper i forhold til Tostemvegen.
Dessuten er fartsnivået på gjennomgangstrafikken i Sandskeivegen over tillatt hastighet.
De fleste kommunale adkomstveger inn mot Tostemvegen og Sandskeivegen tilfredstiller
dessuten ikke siktkravene i omfang og høyde.
Hekker vokser langt innover på fortau på nevnte veger, noe som medfører at kjørebane blir
brukt når fotgjengere passerer på fortau .
I tillegg er det trær og hekker som vokser inn i kjørebanen som umuliggjør bruk av hele
vegbredden uten å ødelegge speil eller å få lakkskader på kjøretøy.
Jeg forutsetter at kommunen pålegger huseiere å ordne opp i disse forholdene og at kommunen
ordner opp i det som berører dem før ytterligere trafikkøkning tillates.
Flere av krysningspunktene med dårlig siktforhold er barns skoleveg.
Har prøvd å gitt beskjed om dette tidligere uten at nevneverdige forbedringer har skjedd.

Ytterligere fartsregulerende tiltak må på plass snarest i Sandskeivegen og deler av
Tostemvegen.
Har selv vært vitne til stygge hendelser som lett kunne medført dødelig utfall.

Mvh

Thor Arne Ytreland
Eier av 13/582
Vedlegg:
Skisse til VA-løsning
Reguleringskart kryss Tostemvegen/Tostembekken med komentarer

Kryss Tostembekken/Tostemvegen
Dato:

01.12.2019

Målestokk: 1:750

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Fra: Geir Tjoesvoll <geirtjoe@online.no>
Sendt: torsdag 24. oktober 2019 13.09
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Bergitte H. Flatebø <bha02@karmoy.kommune.no>
Emne: Sevland – Nylandstoppen – plan 2113

Hei, ser av kart at veien til boligene går sammen med Nylandsveien.
Det må være permanente fysiske skiller, slik at Nylandsveien ikke kan brukes verken under anleggs arbeidet eller
etter ferdigstillelse.
En betong blokk eller lignende er ikke godt nok, da disse flyttes, eller kjøres utenom.
Det var tidligere mulig å kjøre fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien via en kort (ca 10 m) sykkel og gangsti. Dette førte
til en betydelig økning av trafikk fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien. Dette er ikke lengre mulig, da det nå er bygget to
garasjer som hindrer kjøring.
Det er mer enn nok trafikkbelastning på Nylandsveien som det er i dag, med biler, traktorer, gravemaskiner etc.
Mvh
Geir Tjøsvoll

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1959
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

16.03.2020

REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 16.03.20

1. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
2. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 11.02.20
3. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune –
Skatteetaten
4. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
5. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og utbedring av
E134 Husøyvegen.

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
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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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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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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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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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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
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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:
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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 %

Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: fredag 21. februar 2020 13.24
Til: Bokn kommune postmottak <post@bokn.kommune.no>; Etne kommune postmottak <firmapost@etne.kommune.no>;
Haugesund kommune postmottak <postmottak@haugesund.kommune.no>; Sentralarkivet
<postmottak@karmoy.kommune.no>; Sauda kommune postmottak <post@sauda.kommune.no>; Suldal kommune
postmottak <postmottak@suldal.kommune.no>; Sveio kommune postmottak <postmottak@sveio.kommune.no>; Tysvær
kommune postmottak <post@tysver.kommune.no>; Utsira kommune <post@utsira.kommune.no>; Vindafjord kommune
postmottak <postmottak@vindafjord.kommune.no>
Kopi: Bjørnestad Marit <marit.bjornestad@getmail.no>; Furumo Astri <astri.furumo@getmail.no>; Næsse Simon
<naesse@me.com>; Rettedal Randi <ri‐rett@frisurf.no>; Østbø Siv Bente Stople <s.ostbo@online.no>; Stakland Roald
<roald.stakland@kpmg.no>
Emne: Styreprotokoll 11.02.20 ‐ Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlagt følger styreprotokoll fra styremøte 11.02.20 til orientering.
Neste møte vil være 31.03.20 og endelig årsresultat vil da bli rettet fra kr 46 909 til kr 48.841.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

Fra: Nordby, Espen <Espen.Nordby@skatteetaten.no>
Sendt: mandag 17. februar 2020 14.47
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Skatt Kemnerkontor <kemnerkontor@karmoy.kommune.no>
Emne: Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune

Hei!
Vedlagt følger kontrollrapport 2019 med vedlegg vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune. Vi ber om at
kontrollrapporten distribueres til kommunestyret. I tillegg bes det om at kopi formidles til kontrollutvalget og
rådmann/administrasjonssjef i Karmøy kommune. Kommunens skatteoppkrever mottar kontrollrapporten som kopimottaker av
denne eposten.
Med hilsen

Espen Nordby
seniorrådgiver
Skatteetaten
Innkreving,oppfølging av skatteoppkrevere
+47 918 64 577
espen.nordby@skatteetaten.no
skatteetaten.no

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential information
and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please immediately delete the message
and alert the Norwegian Tax Administration.
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