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MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 15.06.2020

Tid : Kl. 18:00 – 21:50

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

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

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

Fremmøte

FO

FO

MIDLERTIDIG FRITATT

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna
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
Sandhåland Kari Synnøve
Hovden
Sæbø Nina Ve
Slotnes Hilde Karine
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45

Referent:

Formannskapssekretær

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

FO

FO
FO

Vaksdal Øyvind
Midtun Rune
Simonsen Aase
Hansen Odd Magne
Halvorsen Josefine
Ve Jens Inge

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

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Ordfører orienterte om følgende:


Det blir orientering fra Karmsund Havn og Destinasjonsselskapet – under fysisk møte i
kommunestyret etter sommeren.



Politiet kommer i forkant av første fysiske møte i formannskapet for å orientere om
rusmiddel-/handlingsplan.



Innkalling til formannskapet 22.06.20 sendes ut 16.06.20.



Klagenemd avholdes 22.06.20 – sakene er allerede sendt ut.



Det blir utarbeidet et notat vedrørende situasjonen rundt helsesykepleiere
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Sak vedrørende seniorlandsby på Spanne – ordfører inviderer til orientering i
gruppeledermøte mandag 17.08.20 kl 14:00. Saken kommer opp i formannskapet
24.08.20.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Det ble ettersendt en tilleggssak 94/20. Saker meldt under eventuelt.
Saksliste med tillegg enstemmig godkjent.

Følgende saker ble krysset ut: 72/20, 74/20, 77/20, 83/20, 91/20.

Sak 94/20 ble behandlet etter sak 82/20. Møtet ble avsluttet etter behandling av sak 86/20.
Sakene 87/20, 88/20, 89/20, 90/20, 92/20 og 93/20 ble ikke behandlet i møtet, og overføres til
ekstraordinært møte i kommunestyret 29.06.20.
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Saknr. 71/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.2020
Behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra det ekstraordinære møtet i kommunestyret
02.06.2020.

Saknr. 72/20
REGLEMENT FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET ¿ ENDRINGER ETTER
NY KOMMUNELOV
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

Saknr. 73/20
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG
JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER
2024

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til
Gulating lagmannsrett:
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Kvinner:
Kjærland

Heidi

Tangjerd

Mona

Færaas

Anne Britt

Heimdal

Diarry

Snyen

Tonje

Kolstø

Inger Elise Netland

Solbrekken

Julie

Syvertsen

Linn Therese

Erland

Charlotte stava

Bratland

Anne Eline

Vevatne

Lilly Sandvik

Håkonsen

Nathalie

Jakobsen

Aina

Nordbø

Monica

Hetland

Målfrid

Mjåseth

Dagny Elin

Kvaløy

Liv Marit

Jakobsen

Tove Broen

Helgesen

Anita Bull

Klovning

Synnøve

Sandve

Berit

Menn:
Leknes

Georg

Alsaker

Arvid

Alsaker

Roald

Hovland

Tore

Kristiansen

Raymond

Hevrøy

Aksel

Vatland

Svenn-Børge

Pedersen

Jan Martin

Jahren

Eivind
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Nygaard

Frode

Haarr

Roy

Laugen

Ragnar

Solheim

Einar

Thormodsæter

Norvall

Valentinsen

Hans Arne

Hetland

Terje

Svendsen

Kjell Arvid

Hveding

John Arve

Flotve

Ole Egil

Sivertsen

Johannes Magne

Vikre

Ken Ståle

2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til
Haugaland tingrett:

Kvinner:
Mannes

Ingeborg Sundvoll Dale

Vinje

Grethe

Langåker

Cindy Jeanette Ferkingstad

Husebø

Karin

Falnes

Merete Sund

Stensen

Paula

Knutsvik

Adelheid Halvorsen

Stuvik

Vivian

Haavik

Ina Merete

Lindøe Tveit

Siri

Berndtsson

Karin Elisabeth

Dyrland

Linda

Ognøy

Ingunn Mortveit
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Tjørve

Ingunn

Bergli

Marianne

Erland

Reidun

Vik

Hilde

Sæbø

Nina Ve

Lund

Mette

Thornes

Mette

Lende

Jorunn Sjøen

Røkke Halvorsen

Elisabeth

Trygg

Kärstin Irene

Bøe

Ann-Hilde

Nystad

Solveig

Vermundsen

Tone

Røsand

Wenche Sandvold

Høyland

Gunn Synnøve

Mæhle

Berit

Olsen

Hilde Vaka

Byre

Susanne

Hillesland

Solveig Karin

Andreassen

Perly Pedersen

Stensland

Katrine

Hovland

Kaja Wathne

Sjursen

Elisabeth Pettersen

Batchar

Maria Shanilyn

Nærø

Barbro

Spanne

Heidi Marie

Damm

Inger karin

Johanson

Kersti

Thorsen

Kjersti J.

Hauge

Norunn

Lunde

Therese Holmen

Førland

Nina Lønning

Eng

Ragnhild Eline
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Sønstabø

Turid

Thorheim

Elisabeth

Hellesvik

Helen Kaspara

Abrahamsen

Sidsel

Løvereide

Louise

Ellingsen

Christine

Lindeflaten

Borghild

Simonsen

Hanne Jorunn

Larsen

Pindy

Østbø

Ilsa Maud

Røen

Sølvi A.

Handeland

Magni Bårdsen

Lund

Gunn Elise

Selsås

Kristi Anne B

Eilertsen

Åse

Davidsen

Kristin

Vikre

Gunn

Didriksen

Evy

Brøndbo

Miriam Sandslett

Ådland

Nina

Sjøen

Solveig Maria

Lyngstad

Beate Sirnes

Worre

Liss

Skeie

Anne-Margrethe Lindaas

Jakubowska

Katarzyna

Knutsen

Anne Lene

Liknes

Jorunn Margrethe

Jakobsen

Tone lise

Apeland

Nina

Hop

Helga Synnøve

Svendsbø

Nina Haugset

Andreassen

Beathe

Skår

Gerd Lovise
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Vea

Karoline

Eng

Nina Merita

Nilsen

Wendy K.

Grindhaug

Elin

Menn:
Gåsland

Leif Ove

Rogers

James

Vermundsen

Kristian Skjold

Tangjerd

Espen

Arnø

Kjell Ingve

Knutsen

John Geir

Hovden

Nils Reidar

Røkke

Oddmund Sigvart

Grinde

Øyvind

Johansen

Bjørn Harald

Svennes

Ronny

Jordbrekk

Trond Harald

Sandven

Leif Harald

Langfjord

Hans Erik

Ferkingstad

Kjell

Lund

Eilert

Sjøen

Brian Paul

Karlsen

Torbjørn

Paulsen

Rune Grønn

Sellevold

Espen

Tveit

Olav

Fylkesnes

Ole Erik

Breivik

Ronny

Eide

Arne

Ådland

Geir Sigurd

Solvang

Svein
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Våga

David

Bjørge

Olsen Bettum

Hauge

Frank Terje

Gulliksen

Øydvin Martin

Jackson

Fredrik

Bjordal

Alf Arne

Sommerfeldt

Geir Sofus

Grindhaug

Jan Erik

Ness

Jostein R.

Abrahamsen

Oleiv

Kallekott

Johan

Jacobsen

Svein

Liknes

Gunnar

Kvalavåg

Ronny

Fjellkårstad

Ørjan

Vikra

Hein

Halvorsen

Fredrik

Helgesen

Per

Kvamme

Svein Tore

Fjeldkårstad

Eirik

Flatebø

Øyvind

Haukås

John Gunnar

Lodden

Kenneth

Naustvik

Karl Inge

Bowitz-Øygarden

Nils J.

Aarhus

Dag Inge

Lanes

Haagen

Varne

Terje

Utvik

Trygve

Eriksen

Yngve

Brochs

Rudi

Hemnes

Lars Jonny

Thorstensen

Jan Sigmund
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Krogdahl

Erik

Hetland

Ståle

Lillebø

Kjell-Otto

Instebø

Ronny

Sivertsen

Petter Meidell

Jacobsen

Richard

Dalen

Rune

Hop

Lars Sigvart

Bårdsen

Sverre Djønne

Nielsen

Knut

Rutledal

Eirik

Tveisme

Nils Helge

Andreassen

Atle

Mjåseth

Eirik Magnus

Andreassen

Atle

Solheim

Sævar

Lie

Bjørn Mathias

Skarholm

Øystein

Johannessen

Ernst L.

Ytreland

Ole

Ustad

Alf Sigbjørn

Hægland

Svein

Stamnes

Alexander Vare

Jacobsen

Trond R.

3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:
Bøe

Ann-Hilde

Klæhaug

Susan
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Pedersen

Britt Johnsen

Jacobsen

Richard

Leknes

Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

Saknr. 74/20
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025

Solheim Leif Kåre
Kolstø Inger Elise Netland
Svendsen Kjell Arvid
Clausen Ivar Magne
Haga Leiv
Walland Eivind
Haaland Trygve Ragnar
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen
Bjarte Helgeland
Myge Grethe Marianne
Knutsen Anne Lene
Håkon Randal
Davidsen Kristin
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Broshaug Odd
Vikingstad Olaug
Høynes Trygve
Hausken Leif Karsten
Eikje John
Skeie Anne Margrethe Lindaas
Jakobsen Tove Broen
Lunde Therese Holmen
Halvorsen Fredrik
Solvang Svein
Simonsen Andreas Urrang
Tangjerd Espen
Gåsland Leif Ove
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Færaas Anne Britt
Stuvik Vivian
Vatland Svenn-Børge
Jordbrekk Trond Harald
Haarr Roy
Lund Mette
Laugen Ragnar
Vevatne Lilly Sandvik
Vermundsen Tone
Våga David
Olsen Bettum Bjørge
Jakobsen Svein
Byrknes Jasmina
Fjeldkårstad Erik
Stonghaugen Leif
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Saknr. 75/20
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for
2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

Saknr. 76/20
BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDDET
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot to stemmer (SV 2).
Vedtak:
1. Det gjøres følgende vedtak endringer i budsjettet for 2020
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1A Bevilgningsoversikt
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Netto bevilgninger til drift
Overført til investeringer
SUM 1A (skal være 0)

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

2

3

-

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

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

-

-

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

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

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

2 000
1 570 000
4 649 000

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

7

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

-

4
118 000
31 000
85 000

6

6

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

1

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

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

Saknr. 77/20
BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.

Saknr. 78/20
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
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4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:

kroner

137 089 000

Til finansiering av VAR-investeringer:

kroner

324 908 000

Til finansiering av startlån til videre utlån:

kroner

50 000 000

Sum låneopptak

kroner 511 997 000

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes

Side 17 av 27

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering
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Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020

Saknr. 79/20
STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND - PRIORITERINGER FOR 2020 OG
2021
Behandling:
Aarhus (H) fremmet følgende oversendesforslag:
Karmøy kommunestyre ber om en utredning knyttet til hvorfor kommunen ligger over
landsgjennomsnitt på behov for startlån. Samtidig som vi skal hjelpe de som trenger det er det viktig å
vite hvorfor det er blitt slik og hva som kan gjøres.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fra Aarhus (H) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner ekstra låneopptak – startlån til videre tildeling for
vanskeligstilte på boligmarkedet – på kr 40 000 000,- for 2020.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene
adgang til å ta opp lån til videre utlån.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt - investering:
Bruk av lån endres med -40 000 000 kr (økt bruk av lån)
Videreutlån økes med 40 000 000 kr (økt utlån)

2. Behovet for å sette av ytterligere midler til tapsfond vurderes på nytt i forbindelse
med budsjett- og økonomiplan 2021-2024.

3. Søkere som har fått avslag på startlån på grunn av at kommunen var tomme for
startlånmidler, skal prioriteres både på ekstra midler i 2020 og på ordinært
låneopptak i 2021. Hastesaker knyttet til vanskeligstilte barnefamilier skal også
prioriteres.
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Eventuelle restmidler etter disse prioriteringene kan tildeles nye søkere etter 1. april
2021.

Saknr. 80/20
NY IDRETTSHALL I SONE 5
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill.
kroner, for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.

2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i
2021 og 3,5 mill. kroner i 2022.

Saknr. 81/20
KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV
SPILLEMIDLER OG
KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG
HESTMYR IDRETTSANLEDD KLUBBHUS (GARDEROBER)
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Rehabilitering av garderober ivaretas men at søknad om rehabilitering av kunstgress avventes til et
mer miljøvennlig alternativt legges frem.
Gaard (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøy kommune tar initiativ til å se på om man i samarbeid med idrettslagene kan komme med tiltak
som begrenser utslipp av kunstgress. Karmøy kommune er positive til å dekke kostnadene ved
tiltakene.
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Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøy kommune ser også på andre miljøvennlige alternativer til kunstgress som idrettslagene kan
benytte seg av.

Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og endringsforslag fra Levinsen (SV) falt.
Oversendelsesforslagene fra Gaard (H) og Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Det tillates inntil 3
års avdragsfrihet.

Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

Saknr. 82/20
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Rygh (KRF) viste til følgende rettelse : Handlingsplanen gjelder for befolkningen fra 13 år og
eldre.
Ordfører bekrefter dette, og ber om at kommunestyret legger dette til grunn i videre
behandling av saken.
Løndalen (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøylista ber om at det utarbeides erfaringsbaserte og forskningsbaserte rutiner for å kunne
ivareta personer med alvorlig rusavhengighet og alvorlige psykiske vansker i fremtidige kriser.
Det settes ned en gruppe som involverer hele tiltaksrekken for mennesker med rusavhengighet og/eller
mennesker med alvorlige psykiske vansker. Eksempler: psykiatrisk poliklinikk, politiet, ROP, RIO,
NAV, samt mental helse. Listen er ikke uttømmende, men vi vil påpeke at det å ha med
brukerorganisasjonene er svært viktig for å kunne utarbeide mer treffsikre rutiner.

Gaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 5:
Karmøy kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til alle aktører som driver
rusforebygging/behandling/ettervern. Dette omtales i andre planer.
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Innstilling med tilleggsforslag fra Gaard (H) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med
følgende endring i punkt 48: Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt
mot allerede etablerte samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig
gruppe forankret i SLT– samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 1323 med rusutfordringer.

2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og
vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.
5. Karmøy kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til alle aktører som driver
rusforebygging/behandling/ettervern. Dette omtales i andre planer.

Saknr. 83/20
MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/
november 2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved
Stangaland skole legges til første møteserie i 2021.
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Saknr. 84/20
EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden
knyttet til en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt
2021. Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.

2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.

3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger
bispedømme og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.

4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å
være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

Saknr. 85/20
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).

2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige
budsjettvedtak.
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Saknr. 86/20
EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ
ÅKRA (PLAN 2041)
Behandling:
Thorheim (KL) fremmet følgende motforslag på vegne av Karmøylista og Høyre:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06
og F1, fra grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239,
328,2263,197,851,218,1823,2169,307,690,330,237,125,724,876, 2265,232,191 i Karmøy
kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent av
Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber
rådmannen ta en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering
mellom målsettingene i Plan 2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn,
herunder nærmere vurdering av utforming av fortau, gateplan m.m. Herunder forutsettes at
en ser nærmere på hvilke utbedringer som er strengt nødvendige for å tilfredsstille
reguleringsplanen, samt vurdere alternativer til opphøyde fortau med f.eks nedfresing av stein
med annen farge enn omgivelsene eller lignende.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt stå
for finansieringen for forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter
fornyet/justert planbehandling.

Votering:
Innstilling til vedtak ble satt opp mot de to første punktene i fellesforslaget (KL og H)
fremsatt av Thorheim (KL).
Fellesforslagets to første punkter fikk 23 stemmer mot 22 (AP 10, H 2, KRF 5, SP 4, V 1)
stemmer, og vant frem.
Fellesforslagets tredje punkt fikk 13 stemmer (H 7, KL 6), og falt.

Vedtak:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som
V04, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239,
328,2263,197,851,218,1823,2169,307,690,330,237,125,724,876, 2265,232,191 i Karmøy
kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane,
egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
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2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn,
og ber rådmannen ta en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en
nærmere koordinering mellom målsettingene i Plan 2041 og den nylig vedtatte
kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere vurdering av utforming av
fortau, gateplan m.m. Herunder forutsettes at en ser nærmere på hvilke utbedringer
som er strengt nødvendige for å tilfredsstille reguleringsplanen, samt vurdere
alternativer til opphøyde fortau med f.eks nedfresing av stein med annen farge enn
omgivelsene eller lignende.

Saknr. 87/20
PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

Saknr. 88/20
AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

Saknr. 89/20
KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG
KOSTHALDSRESTRIKSJON
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:
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Saknr. 90/20
MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

Saknr. 91/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

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

Saknr. 92/20
REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:
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Saknr. 93/20
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

Saknr. 94/20
PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak 82/20.
Levinsen (SV) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at hun
er med i en velforening som har hatt innspill i planen. Det har ingen økonomisk konsekvens,
og innspillet har ikke vært en innsigelse i planen.
Levinsen fratrer.
Ordfører foreslo at Levinsen (SV) erklæres som habil.
Levinsen (SV) enstemmig erkjent habil jf. fvl. § 6.
Levinsen (SV) tiltrer.
45 representanter til stede.
Saken tas opp til realitetsbehandling
Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2 )

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar områderegulering for Stutøy, gnr. 86, bnr. 79, 219, 220 m.fl., med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 15.06.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3097
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

15.06.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.2020

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra det ekstraordinære møtet i kommunestyret 02.06.2020.

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Møte i Teams. Ekstraordinært møte.
Møtedato: 02.06.2020
Tid : Kl. 18:00-20:57
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

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

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

Fremmøte

FORFALL

FORFALL

MIDLERTIDIG FRITATT
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Halvorsen Josefine Anna
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
Husebø Silje Kringlebotten
Sæbø Nina Ve
Slotnes Hilde Karine
Risdal Marit Sandve
Eriksen Yngve
Sjurseth Per Inge

KRF
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
AP
H
SV
SP
KRF
FRP

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45.

Referent:

Fung. formannskapssekretær

FORFALL

FORFALL

FORFALL

Holvik, John K.
Simonsen Aase
Hansen Odd Magne
Grønningen Tor Asle
Halvorsen Josefine Anna
Vaksdal Øyvind

Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur og fung.
formannskapssekretær

Svar på tidligere stilte spørsmål fremsatt av Borg (KL), Levinsen (SV), Levik Løndalen (KL), Wisnæs (H) er lagt
ut på nettsiden under møtet.
Tilleggsnotatet «Bygging av omsorgsboliger for videresalg – Skudeneshavn» vedrørende sak 62/20 er sendt til
medlemmene på forhånd, samt lagt til i sak 62/20.

Til innkalling:
Thorheim (KL) bemerket at han syntes det var beklagelig at eventueltpunktet utgår da det er
flere i Karmøylista som ønsket å fremme saker under eventueltpunktet.
Levinsen (SV) viste til at det nå ikke er mulig å kommentere de svarene som er utarbeidet til
spørsmålene stilt av medlemmene. Ordfører orienterte om møtereglene som gjelder i de
politiske møtene i den pandemisituasjonen vi nå befinner oss i. Dette er et ekstraordinært
møte for å fullføre agendaen fra møtet 11.05.2020 og at eventueltpunktet ble ferdigbehandlet
der. I det neste ordinære kommunestyremøte vil det gis anledning til å stille spørsmål på
vanlig måte jf. møtereglementet.
Innkalling godkjent med de kommentarer som er gitt av Thorheim (KL) og Levinsen (SV).
Til sakslisten:
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Endresen (FrP) viste til at sak 56/20 ble behandlet i forrige møte.
Ordfører bekreftet at sak 26/20 «Årsmelding 2019 - Kontroll- og Kvalitetsutvalget» ble lovlig
behandlet i møtet 11.05.2020, og at sak 56/20 er oppført ved en inkurie og dermed utgår.
Borg (KL) ønsket at eventuelt skulle være et punkt på sakslisten, da det er flere viktige saker
som bør behandles snarest mulig. Borg foreslo at det ble foretatt en avstemning for om man
skal ha et eventueltpunkt i dagens møte.
Ordføreren viste til at det ikke blir aktuelt å ha et eget eventueltpunkt i dette møtet da
ordfører som møteleder setter seg i mot dette jf. kommuneloven § 11-3 siste ledd. Ordføreren
orienterte om at man i neste ordinære møte får mulighet til å fremme saker under eventuelt,
samt at man har mulighet til å fremme saker i andre politiske organer.
Sakliste deretter godkjent.
Innledningsvis ble følgende saker enstemmig vedtatt:
59/20, 64/20

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 55/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 11.05.2020
Behandling:
Ordfører orienterte kommunestyret om at det i sak 54/20 «Salg av tomteområder på Husøy til
Karmsund Havn IKS» var oppført en skrivefeil i beløpet i vedtakspunkt 3, 3. avsnitt. Riktig
beløp skal være 10 000 000:
«Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres til – 10 000 000 kroner.»
Wisnæs (H) viste til søknaden om statlige finansiering av omsorgsmidler, hvor den
elektroniske søknaden ble lagt i protokollen i forrige møte. Det fremgikk imidlertid av
papirene at man skulle utdype søknaden i et eller flere vedlegg, men denne tekstdelen av
søknaden er ikke lagt ut. Wisnæs ba om at dette ble ettersendt eller lagt til i protokollen
under dagens møte.
Ordfører viste til at vedleggene til søknaden skal implementeres i denne møteprotokoll, etter
Wisnæs (H) sitt ønske.
Innstilling enstemmig vedtatt med rettelse fremsatt av ordfører.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møtet i kommunestyret 11.05.20 med rettelse
fremsatt av ordfører.

Saknr. 56/20
ÅRSMELDING 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Behandling:
Saken ble behandlet i kommunestyret 11.05.2020.

Saknr. 57/20
ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Behandling:
Brekke Jakobsen (Ap) ønsket å komme med en oppfordring til eldrerådet. Den internasjonale
dagen for eldre er 1. oktober og det oppfordres til at man markerer denne datoen slik at man
får satt eldre på enda mer på kartet i Karmøy. Brekke Jakobsen håper at et slikt arrangement
kan avholdes allerede i oktober i år.
Medhaug (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å styrke eldres rettigheter og reell medvirkning i deres daglige situasjon, ber kommunestyret om
sak med gjennomgang og vurdering av vedtekter/retningslinjer for eldreråd, brukerråd for
sykehjemmene og retningslinjer for bruk av private møbler og bruk av fellesareal i sykehjem.
Innstilling enstemmig vedtatt.
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Oversendelsesforslag fremsatt av Medhaug (H) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
Eldrerådet tar vedlagte årsmelding 2019 fra eldrerådet i Karmøy til orientering.

Saknr. 58/20
ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I
KARMØY
Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å legge ytterligere til rette for rådets arbeid og dermed styrke rådets påvirkning og innflytelse over
viktige forhold i det daglige som har betydning for dem, ber kommunestyret om at vedtekter,
retningslinjer og rutiner gjennomgås og at det fremmes sak for kommunestyret.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fremmet av Medhaug oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Karmøy til orientering.

Saknr. 59/20
ÅRSMELDING 2019 - NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL,
VERTSKOMMUNESAMARBEID
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 fra NoRoSun Skjenke- og Salskontroll
til orientering.

Saknr. 60/20
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Behandling:
Levinsen (SV) foreslo at saken utsettes på bakgrunn av Fylkesmannens uttalelser rundt
folkehelse.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) fikk 3 stemmer mot 41 stemmer og falt (SV 2,
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MDG 1).
Gaard (H) ba om følgende protokolltilførsel:
Det som står i utkastet eller ikke står der, må ikke være begrensende for det videre planarbeidet.
Levinsen (SV) fremmet følgende forslag:
«Under folkehelse i denne planen skal det også kort være utfordringer rundt støybelastinger og
forurensing for befolkningen.»
Thorheim (KL) foreslo at Levinsen (SV) laget til et kort notat på dette og oversender dette til
rådmannen slik at dette kan tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen.
Levinsen (SV) frafalt sitt forslag og ønsket å formidle forslaget i et notat til rådmannen etter
Thorheim (KL) sitt forslag.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf. plan- og
bygningsloven § 10-1, slik som den foreligger vedlagt saken.
2. Planstrategiens vurdering av planbehovet legges til grunn for kommunens planarbeid i
inneværende kommunestyreperiode.

Saknr. 61/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Krog (MDG) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Krog fratrådte. 44. representanter til stede.
Ordfører foreslo at Krog (MDG) var å anse som habil jf. fvl. § 6.
Et enstemmig kommunestyre vedtok at Krog (MDG) var å anse som habil.
Krog (MDG) gjeninntrådte. 45. representanter til stede.
L. Andersen (Ap) fremmet følgende avvisningsforslag på vegne av posisjonspartiene:
Saken avvises. Vi ønsker inntil videre å opprettholde saken som den pr i dag.
Arbeiderpartiet og posisjonspartiene ( KrF, FrP, Sp og V), ønsker ikke å støtte forslaget om redusert
lønn til miljøarbeidere, tilsynsfører og støttekontakter i kommunen vår. Slik forslaget ligger i dag vil
det resultere i at noen av de som jobber helg vil få et tillegg som gjør at de går opp i lønn på helgedager,
mens de vil gå ned i lønn i ukedagene. De som er støttekontakter vil uansett gå ned i lønn, da de ikke
tilbys helgetillegg.
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Vi ønsker å presisere at vi ikke er mot helgetillegg, men at saken slik den ligger i dag ikke er godt nok
belyst i forhold til hvor mange som vil bli påvirket av dette i negativ retning. Vi vet heller ikke hvilke
økonomiske konsekvenser det vil få for kommunen.
Det synes å være noe uferdig notat som foreligger. Det kan vi ikke være bekjente med når vi snakker
om lønnen til innbyggerne våre.
Thorheim (KL) viste til at dette også var Karmøylistas syn på saken og at de hadde formulert
et likelydende forslag, og ba derfor om å få være med på fellesforslaget fremsatt av
posisjonspartiene.
L. Andersen (Ap) godtok at Karmøylista stilte som medforslagsstiller til posisjonspartienes
forslag.
Et enstemmig kommunestyre vedtok fellesforslaget til posisjonspartiene og Karmøylista
fremsatt av L. Andersen (Ap).
Vedtak:
Saken avvises.
Saknr. 62/20
BUDSJETTØKNING BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
SKUDENESHAVN
Behandling:
Grindhaug (KrF) fremmet følgende forsalg:
1. Investeringsprosjekt P517 Omsorgsboliger for videresalg tilføres budsjettmidler på 6,5 mill. kroner.
Ny total budsjettramme blir 26,5 mill. kroner. Økningen finansieres gjennom økt budsjettert refusjon
fra fremtidige beboere og økt momskompensasjon. Økningen har ikke budsjettmessig konsekvens for
2020. Endringen vil innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2021-2030.
2. Økt total budsjettramme på 6,5 mill. kroner gir følgende endringer i bevilgningsoversikt (2A) og
bevilgninger (2B):
I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer: Investeringer i varige driftsmidler
økes med 6,5 mill. kroner. Kompensasjon for merverdiavgift økes med 1,3 mill. kroner. Tilskudd fra
andre økes med 5,2 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer: Investeringsprosjekt P517 Omsorgsboliger
for videresalg tilføres budsjettmidler på 6,5 mill. kroner.
Forslaget til Grindhaug (KrF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Investeringsprosjekt P517 Omsorgsboliger for videresalg tilføres budsjettmidler på 6,5 mill.
kroner. Ny total budsjettramme blir 26,5 mill. kroner. Økningen finansieres gjennom økt
budsjettert refusjon fra fremtidige beboere og økt momskompensasjon. Økningen har ikke
budsjettmessig konsekvens for 2020. Endringen vil innarbeides i forbindelse med rullering av
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investeringsbudsjett 2021-2030.
2. Økt total budsjettramme på 6,5 mill. kroner gir følgende endringer i bevilgningsoversikt
(2A) og bevilgninger (2B):
I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 6,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 1,3 mill. kroner.
Tilskudd fra andre økes med 5,2 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer:
Investeringsprosjekt P517 Omsorgsboliger for videresalg tilføres budsjettmidler på 6,5 mill.
kroner.
Saknr. 63/20
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)
Behandling:
Levinsen (SV) foreslo følgende tillegg til vedtakspunkt 2:
Sjøbasert næring skal ha full rensing.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremsatt av Levinsen (SV) fikk 7 stemmer mot 38 stemmer og falt (FrP 2,
MDG 2, SV 2, V 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Strategi for matproduksjon» for temaene jordbruk, fiskeri,
og havbruk, som et tillegg til kommunens «Strategiske næringsplan 2018-2023».
2. Tema om havbruk skal det arbeides videre med i 2020, og koordineres med arbeidet
med «Havromstrategi» som er bestilt av Regionrådet for Haugalandet.
3. I likhet med mål og strategier i «Strategiske næringsplan 2018-2023» innarbeider
rådmannen «Strategi for matproduksjon» i kommunens planarbeid, saksbehandling
og operativ drift i kommunens ulike etater.

Saknr. 64/20
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.
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Saknr. 65/20
KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS
Behandling:
Nilsen (H) ba rådmannen om en gjennomgang og informasjon om hva som blir gjort i
Karmøy for å hjelpe små og mellomstore bedrifter, da mange ikke har kapasitet til å komme
igjennom papirmølle i staten. Flere mener at Karmøy kommune og Karmøy Næringsråd har
vært lite behjelpelige i både søknadsprosessene og i situasjonen som bedriftene nå står i. Det
er derfor ønskelig med informasjon om dette fra rådmannen i neste formannskapsmøte.
Rådmannen bekrefter at det i det ekstraordinære formannskapsmøtet 15. juni blir avholdt en
muntlig redegjørelse rundt dette.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å investere 5.000.000 kroner i en kapitalforhøyelse i
Karmøy Næringsfond AS
2. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til kommunens representant i selskapets
generalforsamling til å stemme for endringer i selskapets vedtekter som følge av
kapitalforhøyelsen(e).
3. Beløpet skal dekkes av disposisjonsfond avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland
Kraft i 2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19). I budsjettskjema 2A
Bevilgningsoversikt - investering, gjøres det følgende endring for 2020:
a. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper økes med 5.000.000 kroner
(egenkapitalinnskudd Karmøy Næringsfond AS)
b. Bruk av disposisjonsfond økes med 5.000.000 kroner.

Saknr. 66/20
REGIONALE REISELIVSMIDLER
Behandling:
Gaard (H) ba også her om en orientering om hvordan disse midlene i etterkant blir benyttet.
Ordfører ba om at rådmannen også orienterte om dette i det ekstraordinære
formannskapsmøtet 15. juni.
Ørpetvedt (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om en utredning eller en sak om hva reiselivet genererer av arbeidsplasser og
inntekter i kommunen, økonomisk utbytte av interkommunalt samarbeid på området sett i forhold til
kost og nytte.
Kommunestyret ønsker også en oversikt over hva som skal til for at kommunen skal bli mer attraktiv
for flere besøkende både med tanke på overnattingsmuligheter og turistattraksjoner.

Ordfører foreslo at det ble gitt en orientering om dette i neste kommunestyremøte med fysisk
oppmøte. Først orientering om Karmsund Havn, som Gaard (H) ba om i forrige møte, og
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deretter imøtekomme forespørselen fra Ørpetvedt (FrP) og invitere destinasjonsselskapet
inn.
Levinsen (SV) foreslo følgende tilleggspunkter: oversendelsesforslag:
1. Det bes om at administrasjonen får til en bedre avfall håndtering rundt populære naturområder på
Karmøy, som offentlige badestrender og turismemagneter.

2. Det bes gjøres en orientering hva som er status for opprydning på Visnes området og hva som er
planen videre her med et tidsspekter.
Levinsen (SV) ba også om et notat om hva som skjer i Visnes ifm. skogshogst i Visnes.
Thorheim (KL) henstilte rådmannen om å rydde opp i skogshogst i Visnes.
Gaard (H) foreslo at Levinsen(SV) sitt forslag blir fremmet som et oversendelsesforslag i
stedet.
Levinsen (SV) ønsket å fremme sitt forslag som et oversendelsesforslag til formannskapet.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fremsatt av Ørpetvedt (FrP) og Levinsen (SV) oversendt
formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta sammen med de andre eierkommunene i
Desitinasjon Haugesund & Haugalandet AS med midler til utvikling av regionens
reiseliv; totalt 5.000.000 kroner fordelt mellom eierkommunene.
2. Karmøy kommunestyre vedtar å delta med en andel på 1.989.675 kroner hvor
fordelingen er beregnet utfra kommunens innbyggertall pr. 01.01.2020.
3. Beløpet skal dekkes av disposjonsfond, avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland
Kraft i 2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19).
a. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A:
Sum bevilgninger drift: 1 990 000 kroner
Økt bruk av disposisjonsfond: -1 990 000 kroner
b. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B:
Rammen for tjenesteområde 14 Næring økes med 1 990 000 kroner.
4. Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå en avtale som
formaliserer anvendelsen av de regionale reiselivsmidlene med Destinasjon
Haugesund & Haugalandet AS og de øvrige eierkommunene som deltar.
Saknr. 67/20
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA
Behandling:
Levinsen (SV) foreslo følgende tilleggsforslag:
All sjøbasert næring skal ha full rensing Av utslipp, null utslipp av lusegifter og pellets til sjø.
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Innstillingen ble vedtatt med 38 stemmer mot 7 stemmer for Levinsen (SV) sitt forslag som
falt (FrP 2, MDG 2, SV 2, V 1).
Vedtak:
1. Karmøy kommune godtar Rogaland fylkeskommunes invitasjon om et
interkommunalt samarbeid for å etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for
sjøarealer.
2. Karmøy kommune bidrar med sin andel på kr. 125 000 til dette prosjektet. Midlene
tas ved bruk av disposisjonsfond (havbruksfondet).
3. I budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt-drift, gjøres det følgende endringer: Bruk av
disposisjonsfond (havbruksfondet) økes med kr. 125 000. Bevilgning drift økes med
kr. 125 000.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift, gjøres det følgende endringer: Ramme for
funksjon 120 – overordnet planarbeid, økes med kr. 125.000.
4. Kommunestyret legger til grunn at midlene utbetales i sin helhet i 2020.

Saknr. 68/20
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13».

Saknr. 69/20
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Område NB1 omreguleres ikke til næringsarealer., men til LNF, slik at eksisterende bruk kan sikres.
Ordfører orienterte om at et slikt forslag medfører at saken stoppes opp og må tilbake til
administrasjonen for ny behandling og høring, og igjen ny politisk behandling.
Innstillingen ble vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fremsatt av Krog
(MDG) som falt (SV 2, MDG 2).
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Norheim – kollektivtrasé og tilgrensende
arealer - gnr. 148/862 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 28.04.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
Saknr. 70/20
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Behandling:
Pannagel Grindvold (MDG) foreslo:
Turveien Sletten- Revur oppgraderes i overensstemmelse med innstillingen men eksisterende
vegbredde beholdes på maksimalt 2,5m.
Innstillingen ble vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fremsatt av Pannagel
Grindvold (MDG) som falt (SV 2, MDG 2).
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 2103 Turvei Sletten-Revur,
Veavågen – 5/280 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart
sist datert 28.04.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.2020
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 71/20
Behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra det ekstraordinære møtet i kommunestyret 02.06.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3306
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

15.06.2020

REGLEMENT FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – ENDRINGER ETTER NY
KOMMUNELOV

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg som
følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

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

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

20/170/033/tha

Toril Hallsjø

Arkiv

Telefon

Dato

18.05.20

52 75 73 50

REGLEMENT FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – ENDRINGER
ETTER NY KOMMUNELOV
Kontroll- og kvalitetsutvalget behandlet i møtet den 13. mai, sak om
oppdatering av gjeldende reglement som følge av ny kommunelov.
Kontrollutvalget fattet i sak 13/20 følgende innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og
kvalitetsutvalg som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling
Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt direkte med utvalgssekretær på
mobil 95 98 69 79 eller e-post: tha@kontrollutvalgene.no .
Hilsen
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
Vedlegg:

Særutskrift sak 13/20
Sekretariatets saksframlegg i sak 13/20
Oppdatert reglement med endringer og tillegg

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 13. mai 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av
utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 20.20

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A) og Torunn Tvedt (KrF)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Hans Christian Arnøy (Frp), Maria Kalstø (MDG) og
Solrun Gjerdevik (V)

FORFALL:

Bjørn Hundhammer (FrP), Elisabeth Kalstø (MGD) og
Ørjan Fjellkårstad (Sp)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Revisor Roald Stakland, KPMG AS, Hgsd og
forvaltningsrevisor Bjørg Rabbe Sandven,
KPMG AS, Bergen

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef Per Velde
Økonomisjef Morten Sørensen
Regnskapssjef Cathrine Ellingsen
VAR-sjef Siv Anita Thorsen

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Sekretær opplyste at saksnumrene var feil pga. det
avlyste møtet i mars. Første sak skal starte på 7/20.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 10, 11,
7, 8, 12 og 13.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
SAK 13/20

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.05.20

17. Statusoversikt pr. mai 2020
18. Kommunestyresak 11.05.20, sak 30/20 – Utvalgets årsmelding 2019
19. Brev – om lukking av avvik etter tilsyn - samfunnssikkerhet og beredskap 19.12.19
20. Utsatt behandling - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandlingsreformen»
21. Statusmelding fra revisor om prosjektet «Tidlig innsats»
22. Henvendelse til utvalget om konkret skolesak i Karmøy kommune og foreløpig svar
23. Protokoll - Haugaland Brann og redning – representantskapsmøte 05.02.20
24. Protokoll - Haugaland Vekst IKS - representantskapsmøte 21.02.20
25. Haugaland Brann og redning IKS – representantskapsprotokoll 23.04.20
26. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsprotokoll 27.04.20
27. Haugaland Kraft AS – representantskapsprotokoll 30.04.20
28. Kommunal Rapport - 22.04.20 – «Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig?»
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Sekretær gikk igjennom sakene. Hun gjorde oppmerksom på at to deltakere var uteglemt i pkt.
26, og ny protokoll vil bli sendt ut på nytt.
Utvalget støttet sekretariatets vurdering om ta skolesaken til orientering, men at
opplæringsloven 9A om trygt og godt skolemiljø kunne være et aktuelt tema for
forvaltningsrevisjon i løpet av de neste fire årene.
Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referatsakene 17- 24/20 til orientering.
Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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KARMØY KOMMUNE

Utvalg
Kontrollutvalget
Kommunestyret
Saksansvarlig:
Toril Hallsjø

Saksframlegg
SAKSGANG
Møtedato

Saksnr
13.05.20
15.06.20

Arkivkode:

12/20
Arkivsak:

033

REGLEMENTET TIL KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET –
ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement. (med tillegg/endringer)

Vedlegg:

Forslag til nytt reglement m/endringer og tillegg innarbeidet

Saksorientering
Bakgrunn
Reglement for kontrollutvalget ble første gong vedtatt av Karmøy kommunestyre i møtet
14.06.11, sak 44/11. Reglementet hadde bakgrunn i anbefaling fra kommunaldepartementet
om at kommunene burde ha egne reglement for kontrollutvalget.
Kommuneloven ble senere endret i 2012 og 2013, som fikk innvirkning på reglementet.
Reglementet ble da endret i 2014 etter kommunestyrevedtak 28.10.14, sak 78/14, etter
innstilling fra kontrollutvalget samme høst.
Kommuneloven har nå over flere år hatt en omfattande revisjon. og ble vedtatt av Stortinget
22. juni 2018 med ikraftredelse fra ny kommunestyreperiode høsten 2019. Dette gjør at
reglementet på nytt blir lagt fram for kontrollutvalget og kommunestyret for ny revidering. I
følge departementet bør reglement uansett type reglement bli gjennomgått og revidert minst en
gang hver valgperiode.
Endringene i vedlagt reglement er markert ved at de er strøket over, og nytt forslag og ny tekst
er farget med rød skrift.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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KARMØY KOMMUNE

Saksframlegg

Reglementet er delt inn i 8 kapittel. Det omhandler blant annet om formål med å ha
kontrollutvalg, valg og sammensetning, oppgaver, møte- og saksbehandlingsregler og andre
forhold. Kapittel 8 om åpen høring var nytt i 2014.
Endringene er som nevnt begrunnet i at kommuneloven er endret, og ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon (nå i felles forskrift) ble utarbeidet i 2019.
Kontrollutvalgets virkemidler
Kontrollutvalget har en rekke virkemiddel for å utføre sitt arbeidet og vide hjemler for å
skaffe seg den informasjon som trengs for å klarlegge i kontrollsaker. Utvalget må i hvert
tilfelle vurdere om en sak i tilstrekkelig grad er klarlagt, dersom ressursene ikke strekker til
eller er mangelfulle. Eventuelt må utvalget ta opp med kommunestyret om å få tilført ekstra
midler.
Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret, og kan iflg. kommuneloven § 23-2:
”kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som
utvalegt finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også
gjennomføre undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder
for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen.
Kontroll- og kvalitetsutvalget har ulike måter å skaffe seg informasjon på. Fra
«verktøykassen» kan her nevnest (rankert etter hva som er minst og mest ressurskrevende):







orientering fra rådmann/kommunedirektør og andre ansette i møte,
informasjonsinnsamling av sekretariatet,
undersøkelse/avgrenset undersøkelse av revisor,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
granskning av et spesielt tilfelle innenfor et område eller
høring i regi av kontollutvalget.

Høring vil si at kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak ved å be bestemte
personer til å uttale seg muntlig på spørsmål fra medlemmene. Det er bare et fåtall kommuner
i landet som har benyttet dette, og ingen kommuner på Haugalandet. Fra de kommunene som
har gjennomført dette, er erfaringene at dette er svært krevende å gjennomføre, og avhengig av
sakstype, kan stille store krav til kontrollutvalg og sekretariat.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) utarbeidet i 2014 en veileder og forslag til reglement,
som ble tatt inn som kap. 8. Kommunelovutvalget har senere ment at det ikke er behov med
nasjonale regler, men har oppfordret kommuner som skal gjennomføre høring om å fastsette
lokale reglement.
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Kontroll- og kvalitetsutvalget er direkte underlagt kommunestyret, og endring av reglement
må derfor bli vedtatt der. Saken er også med å legitimere kontrollutvalgets bruk av sine
virkemidler og til at kommunen og de folkevalgte blir bedre kjent at disse virkemidlene kan
bli brukt.
Ordet «tilsyn» er tatt ut av reglementet for å skille mellom kommunens kontrollarbeid og den
kontroll som fylkesmannen eller andre statlige tilsynsmyndigheter gjør gjennom sine tilsyn,
tilsvarende som det er gjort i kommuneloven.
Sekretariatets vurderinger
Sekretariatet har vurdert det slik at det vil være nyttig for kontroll- og kvalitetsutvalget fortsatt
å ha sitt eget reglement.
Selv om en del regler, som før var ulovfestet, er kommet inn i den nye kommuneloven, er det
fortsatt greit å ta dette inn i reglementet for nærmere utdyping og supplement.

Aksdal, 05.05.20

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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Reglement
for
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
Vedtatt av Karmøy kommunestyre 14.06.11, sak 44/11, endret 28.10.14, sak 78/14 og 17.06.20,
sak xx/20.

VIRKEOMRÅDE
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift
om kontrollutvalg i kommuner vedtatt av kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004
gjelder i sin helhet for kontrollutvalgets virksomhet.
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon, vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019
med hjemmel i kommuneloven § 23-2, § 24-2 og § 24-4 gjelder for hele kontrollutvalgets
virksomhet.
I tillegg gjelder følgende reglement:

INNLEDNING
Kommunestyret har det øverste tilsynet ansvaret for å kontrollere med den kommunale
forvaltningen kommunens virksomhet, og kan kreve enhver sak lagt fram for seg til orientering
eller avgjørelse. Kommunestyret kan gjøre om vedtak som er gjort av andre folkevalgte organ
eller administrasjonen, i samme utstrekning som disse selv kan gjøre om vedtak, jf.
kommuneloven § 76 § 22-1.

1. KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det/den løpende tilsyn
kontroll med forvaltningen kommunens virksomhet, under dette se til at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skiller seg i stor grad fra andre kommunale styrer, råd og utvalg da
utvalget ikke skal drive politisk virksomhet, og heller ikke skal overprøve politiske prioriteringer
gjort av andre kommunens folkevalgte organ eller andre kommunale organer, jf. forskriften § 1.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal framstå som et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ
med høy integritet.
Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer og varamedlemmer tilbys har rett på deltagelse på
kommunens folkevalgtopplæring, som for kommunestyremedlemmene.
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2. FORMÅL
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal medvirke til å sikre den allmenne tillit til at de kommunale
oppgavene blir ivaretatt på best mulig måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Utvalget skal bl.a. påse at:








kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte,
det blir ført kontroll med at den økonomiske forvaltninga er i samsvar med lov og vedtak,
kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,
kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt,
lov og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen virksomheten,
kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige og
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger.

3. VALG OG SAMMENSETNING
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal ha 3 5 medlemmer. Kommunestyret velger medlemmer og
varamedlemmer til kontrollutvalget som første sak etter valg av formannskap og
ordfører/varaordfører i det konstituerende møte. Minst 1 av de valgte medlemmene i
kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret.
Kommunestyret velger leder og nestleder. Utvalgslederen bør velges fra den listen som utgjør
opposisjonen. Utvalgsleder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe
som ordføreren. Det bør tas hensyn til kontinuitet i utvalget.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem
og varamedlem av kommunalt styre, råd og utvalg folkevalgt organ med beslutningsmyndighet og
ansatte i kommunen. Utelukket fra valg er også styremedlemmer personer som har lederstilling,
eller er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som
kommunen har eierinteresser i kommunalt eide selskap samt styremedlemmer i selskap som
kommunen driver sammen med andre kommuner . eller i et interkommunalt politisk råd eller et
kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett
eller flere medlemmer av utvalget, skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer.

4. GENERELL INSTRUKS
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal følge lov og forskrifter og - så langt det passer - de regler og
retningslinjer for saksbehandling, møteorden og møteledelse m.m. som er fastsatt i Karmøy
kommune, jf. reglement for kommunestyret, formannskap, faste utvalg og taletidsregler for
kommunestyret, vedtatt 25.11.0.19, sak 112/19.

4.1 Taushetsplikt
For medlemmene, varamedlemmene og sekretariatet for kontroll- og kvalitetsutvalget gjelder de
allmenne reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer
og varamedlemmer skriver under egen taushetserklæring.

4.2 Etikk
Utvalget skal ha fokus på kommunens etiske retningslinjer og skal i sitt arbeid bidra til å ivareta og
styrke innbyggernes tillit til den kommunale virksomhet.
Medlemmene bør unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved
vedkommendes integritet og de oppfordres til å registrere seg i KS sitt styrevervregister.
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5. OPPGAVER
Kontroll- og kvalitetsutvalget kan i prinsippet ta opp alle forhold ved kommunens virksomhet, så
lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder
av taushetsplikt, kreve alle opplysninger, utredninger eller alle dokument, og gjøre undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennom-føre oppgavene.
Ansvaret for å gjennomføre vedtak ligger hos rådmannen, jf. kommuneloven § 23.
Utvalget skal føre tilsyn kontroll med at vedtak blir satt i verk og etterlevd.

5.1 Internkontroll
Kontrollutvalget skal se til at forvaltningen av kommunen sine verdier er forsvarlig sikret ved et
forsvarlig internt kontrollopplegg, jf. Kommuneloven kapittel 25, og dersom det blir nødvendig gi
innstilling med anbefalinger om at det må gjøres tiltak.

5.2 Årsregnskap/årsberetning
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at årsregnskapene til kommunen og kommunale selskap
og foretak blir revidert på en trygg måte, og holde seg orientert om revisjonsarbeidet.
Kontrollutvalget skal, gjennom sitt tilsyn med revisjonen, skaffe seg nødvendig innsyn i om
regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Kontroll- og kvalitetsutvalget gir uttalelse til kommunestyret om regnskapene, med kopi til
formannskapet. Kopien må være formannskapet i hende tidsnok til at det kan ta hensyn til
uttalelsen før det gjør innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

5.3 Forvaltningsrevisjon
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at det årlig jevnlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon av
virksomheten til kommunen.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk,
når fastsette mål, og om ressursene blir forvaltet på en effektiv måte. Kontrollutvalget skal,
innenfor de rammene som er gitt av kommunestyret, velge tema og utforme problemstillinger
basert på en risiko- og vesentligvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret har konstituert seg, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for en slik plan skal det gjennomføres en overordnet analyse
av kommunens virksomhet basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen skal godkjennes
av kommunestyret.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

5.4 Selskapskontroll Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal se til at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunen sine interesser
i selskap. Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunen sine eierinteresser gjør
dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for
eierstyring I heleide kommunale selskap har kontrollutvalget rett til å være til stede på
generalforsamlinger, representantskapsmøter og andre eierorgan. Kontrollutvalget og
kommunens revisor skal varsles når det holdes slike møter.
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Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret har konstituert seg, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll.
Kommunestyret kan fastsette regler for kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskap.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

5.5 Granskning
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal kunne iverksette granskning av enkeltsaker/forhold. Formålet er
å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, og under dette om en eller flere enkeltpersoner
har gjort feil eller brutt regler.
Granskning kan iverksettes på eget initiativ eller dersom ordfører eller minst 3 av
kommunestyremedlemmene ber om det.

5.6 Orientering fra rådmannen/kommunedirektøren
Kontrollutvalget kan som ledd i å føre tilsyn med forvaltningen kontroll med kommunens
virksomhet be rådmannen/kommunedirektøren orientere om saker og aktuelle tema.

6. MØTE- OG SAKSBEHANDLING
Møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget skal holdes for åpne dører, jf kommuneloven § 31 § 11-5,
såframt utvalget selv har vedtar noe annet. Vedtaket må da være begrunnet med gyldig
lovhjemmel.
Dørene skal lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt, jf. kommuneloven § 31 nr 2 § 11.5.

6.1 Forberedelser / møteinnkalling / saksliste
Saksliste blir satt opp av lederen i samråd med sekretariatet. Innkalling med saksliste til møtet skal
sendes til utvalgsmedlemmene og varamedlemmene, ordfører og revisor med høvelig rimelig
varsel. De to sistnevnte har møte- og talerett i møtene til kontrollutvalget.
Rådmannen/kommunedirektøren får alltid normalt innkalling med saksliste til orientering, og må
møte møter når han blir innkalt til møtene. Rådmannen eller andre ansatte i kommunen kan bli
innkalt til kontrollutvalget for å orientere om en sak eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. Når
ansatte i kommunen blir innkalt til møte, skal rådmannen orienteres om dette på forhånd.
Rådmannen kan la seg representere av fullmektig når han/hun finner dette høvelig og
kontrollutvalgslederen ellers samtykker. Kontrollutvalget kan òg invitere eksterne personer for å
opplyse eller orientere om en sak.
Møteinnkalling og sakskart er offentlige, men saker som skal unntas offentligheten etter lov og
forskrifter, skal gjøres anonyme på sakskartet. Saksdokument som er merket ”Unntatt offentlighet
i medhold av off.lov.” blir bare sendt ut til de som skal ha slike dokument for å ta stilling i saken.

6.2 Møtestruktur
Utvalgsleder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, blir særskilt
møteleder valgt ved flertallsvalg.
Kontrollutvalget kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene er til stede
under møtet.
Vedtak blir fattet med flertall av de stemmene som blir avgitt. Ved likt stemmetall i andre saker
enn valg, blir lederens stemme avgjørende.
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Utvalget kan treffe vedtak i en sak som ikke stod på møtekartet, dersom ikke møteleder eller 1/3
av medlemmene motsetter seg dette.

6.3 Habil /inhabil Inhabilitet for folkevalgte
Kommuneloven § 40 pkt 3 § 11-1 gjelder òg for kontrollutvalget. Når det blir spørsmål om et
medlem er inhabilt, skal ikke medlemmet være med å behandle spørsmålet, men gå fra møtet.
Dersom et medlem vet at hun/han vil være inhabil, må hun/han melde ifra om dette på forhånd,
slik at varamedlem kan bli innkalt.

6.4 Tilbakemelding fra utvalget
Det skal førest møteprotokoll fra møtene. Revisor kan forlange sine uttalelser på møtet blir
protokollert. Utskrift av møteprotokollen skal sendes til medlemmene, varamedlemmene, revisor,
ordfører og rådmann/kommunedirektør, og dessuten til kommunestyret til orientering.
Protokollen skal godkjennes i neste møte og bør skal være sendt ut på forhånd.
Særutskrifter fra kontrollutvalgsmøtet skal sendes til rådmannen eller revisor når det blir gjort
vedtak som krever handling fra han/hun.
Saker fra kontroll- og kvalitetsutvalget skal normalt fremmes direkte til kommunestyret for
behandling.
I
saker
der
kontrollutvalget
har
innstillingsrett,
har
verken
rådmannen/kommunedirektør eller formannskapet anledning til å gi innstilling. Innstillingsretten
til kontrollutvalget er knyttet til saker der kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid.
Dette gjelder blant annet:
• plan for forvaltningsrevisjon,
• plan for selskapskontroll eierskapskontroll,
 rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• rapporter fra gjennomførte selskapskontroller eierskapskontroller,
• rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen.
Saker som skal realitetsbehandles av kommunestyret, skal oversendes ordfører som egne saker.

6.5 Oppfølging
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at kommunestyret sine vedtak i forbindelse med
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, blir fulgt opp. Kontrollutvalget sitt ansvar for oppfølging er
rettet mot både administrasjonen og andre folkevalgte organ. Kontrollutvalget skal også
rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyret sine merknader til
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt fulgt opp. I tillegg skal det rapporteres om tidligere saker
som etter utvalget sin mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

6.6 Uttalelser
Kontrollutvalget kan uttale seg i saker det får seg forelagt eller i saker de selv velger å behandle.
Det er utvalget som organ som skal gi slik uttalelse.

6.7 Innsyn og undersøkelse
Utvalget skal se til at det blir iverksatt undersøkelser når dette er vedtatt av kommunestyret.
Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser når de finner det nødvendig.
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre kontroller fra
interkommunale selskaper etter IKS-loven, interkommunale politiske råd, kommunale
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oppgavefellesskap, aksjeselskap der en kommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Det foreligger plikt for rådmannen/kommunedirektøren å rapportere eventuelle mistanker om
mislighold og mulige avvik til revisjonen, som på sin side har plikt til å rapportere dette videre til
kontrollutvalget.

6.8 Rapportering
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal rapportere til kommunestyret resultatet av de undersøkelser
som er gjennomført og resultatet av disse. Dette kan skje ved at uttalelse til årsregnskapet blir
sendt kommunestyret med kopi til formannskapet, forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter
om selskapskontroll eierskapskontroll blir lagt fram for kommunestyret sammen med innstilling
som også inneholder anbefalinger, samt at kontrollutvalget avlegger årsmeldingen som blir sendt
kommunestyret til orientering.

7 ANDRE FORHOLD
7.1 Sekretariat for kontrollutvalget
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har den sekretærhjelpen som utvalget trenger.
Sekretariatet skal se til at de sakene som blir behandlet av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
at vedtakene i utvalget blir iverksatt.
Den som utfører sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinje og pålegg som utvalget gir.

7.2 Bruk av sakkyndig hjelp
Kontrollutvalget kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretariat og revisjon når dette
vurderes som nødvendig.

7.3 Budsjett
Kontrollutvalget skal ha eget budsjett som omfatter kontroll og tilsynsarbeidet kontrollarbeidet i
kommunen. Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett som skal følge formannskapets innstilling
til kommunestyret etter kommuneloven kapittel 14.

7.4 Møte- og talerett i kommunestyret
Lederen og nestlederen har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet.
Er leder eller nestleder hindret fra å møte, kan den utvalget peker ut, få møte- og talerett i
kommunestyret i hans/hennes sted.

7.5 Informasjon
Det er normalt leder av kontrollutvalget som uttaler seg til pressen og andre, på vegne av
kontrollutvalget, om saker som utvalget har til behandling.

7.6 Valg av revisjonsordning
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket skal gjøres etter innstilling
fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

7.7 Valg av revisor
Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

6

7.8 Valg av sekretariatsordning
Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget, jf.
kommuneloven § 23-7.

8. HØRING
8.1 Virkeområde og formål
Kontroll- og kvalitetsutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring
menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er
anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.
Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og kommunestyrets informasjonsbehov i
kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet
ivaretas.

8.2 Forberedelse av høring
Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og
hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket.
Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkede dører må begrunnes med
gyldig lovhjemmel.
Kontrollutvalget må klart definere formålet med høringen og hva utvalget forventer å oppnå. I
tillegg bør kontrollutvalget ha en forventing om hvilken lærdom som kan trekkes ut av høringen
kontra bruk av andre virkemidler.
Før høringen gjennomfører kontrollutvalget særskilte saksforberedende møter. Kontrollutvalget
bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest
mulig effektiv. Utvalget må også ta stilling til hvor mye bakgrunnsinformasjon som er nødvendig å
innhente for gjennomføringen. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.
Under de saksforberedende møter beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som
hovedutspørrer under høringen, jf. § 4 tredje ledd. Kontrollutvalget kan i tillegg til hovedutspørrer
også velge flere utspørrere blant utvalgets medlemmer. Valget av hovedutspørrere bør skje ut fra
hensynet til å få saken allsidig belyst.

8.3 Den innkaltes stilling
Rådmannen/kommunedirektøren har møteplikt ved innkalling til høring. Andre ansatte i
kommunen kan innkalles direkte for å møte til høring. Rådmannen skal i slike tilfelle alltid varsles,
og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men rådmannen skal gis
adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.
Eksterne aktører kan inviteres til å møte til høring for å gi opplysninger.
Den som kalles inn/inviteres til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen
skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal
vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De
som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om unntak fra
offentlighet/ taushetsplikt tilsier annet.
Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt lovbestemt
taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan
anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det
fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i
lukket møte.
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Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med
sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere
forklaringen. Dersom bisitter krever honorar må dekning av disse utgiftene avklares på forhånd.

8.4 Gjennomføringen av høringen
Kontrollutvalgets leder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer
som gjelder. Lederen påser at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den
innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis inntil 10 minutter til å gi sin
versjon av saken. Lederen kan utvide den innkalles taletid i den grad det anses nødvendig for
sakens opplysning.
Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får
kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette. Etter at
utspørringen er over, skal den innkalte gis mulighet til å gi en kort sluttkommentar.
Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen.
Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en
naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke
tillatt. Dette skal påtales av møteleder.
Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes for at kontrollutvalget skal
behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for
lukkede dører.
Kontrollutvalget kan bare motta taushetspliktbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en
åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt loveller instruksfestet taushetsplikt.

8.5 Etterarbeid
Kontrollutvalget skal utarbeide rapport fra høringen. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg
til rapporten, jf. kommuneloven § 77 nr. 6 §23-5. Rådmannens uttalelse skal ligge ved rapporten.
Rapporten oversendes kommunestyret for sluttbehandling, med innstilling fra kontrollutvalget

9. IVERKSETTING
Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.

***
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SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR KONTROLL- OG
KVALITETSUTVALGET ¿ ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 72/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg som
følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER,
MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1.
JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 54/20
Behandling:
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Ikke tilfredsstillende saksbehandling når det ikke er gitt tid for vurdering av listen.
Nilsen (AP) viser til at det mangler 4 personer før listene med meddommere er komplett, og
foreslår at formannskapet godkjenner listene slik de foreligger. Administrasjonen gis myndighet
til å komplettere listen med meddommere til kommunestyremøtet.
Innstilling med tilleggsforslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett:

Kvinner:
Kjærland
Tangjerd
Færaas
Heimdal
Snyen
Kolstø
Solbrekken
Syvertsen
Erland
Bratland
Vevatne
Håkonsen
Jakobsen
Nordbø
Hetland
Mjåseth
Kvaløy
Jakobsen
Helgesen
Klovning

Heidi
Mona
Anne Britt
Diarry
Tonje
Inger Elise Netland
Julie
Linn Therese
Charlotte stava
Anne Eline
Lilly Sandvik
Nathalie
Aina
Monica
Målfrid
Dagny Elin
Liv Marit
Tove Broen
Anita Bull
Synnøve

Sandve

Berit

Menn:
Leknes
Alsaker
Alsaker
Hovland
Kristiansen
Hevrøy
Vatland
Pedersen
Jahren
Nygaard
Haarr
Laugen
Solheim
Thormodsæter
Valentinsen
Hetland
Svendsen
Hveding
Flotve
Sivertsen
Vikre

Georg
Arvid
Roald
Tore
Raymond
Aksel
Svenn-Børge
Jan Martin
Eivind
Frode
Roy
Ragnar
Einar
Norvall
Hans Arne
Terje
Kjell Arvid
John Arve
Ole Egil
Johannes Magne
Ken Ståle

2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett:

Kvinner:
Mannes
Vinje
Langåker
Husebø
Falnes
Stensen
Knutsvik
Stuvik

Ingeborg Sundvoll Dale
Grethe
Cindy Jeanette Ferkingstad
Karin
Merete Sund
Paula
Adelheid Halvorsen
Vivian

Haavik
Lindøe Tveit
Berndtsson
Dyrland
Ognøy
Tjørve
Bergli
Erland
Vik
Sæbø
Lund
Thornes
Lende
Røkke Halvorsen
Trygg
Bøe
Nystad
Vermundsen
Røsand
Høyland
Mæhle
Olsen
Byre
Hillesland
Andreassen
Stensland
Hovland
Sjursen
Batchar
Nærø
Spanne
Damm
Johanson
Thorsen
Hauge
Lunde
Førland
Eng
Sønstabø
Thorheim
Hellesvik
Abrahamsen
Løvereide
Ellingsen
Lindeflaten

Ina Merete
Siri
Karin Elisabeth
Linda
Ingunn Mortveit
Ingunn
Marianne
Reidun
Hilde
Nina Ve
Mette
Mette
Jorunn Sjøen
Elisabeth
Kärstin Irene
Ann-Hilde
Solveig
Tone
Wenche Sandvold
Gunn Synnøve
BERIT
Hilde Vaka
Susanne
Solveig Karin
Perly Pedersen
Katrine
Kaja Wathne
Elisabeth Pettersen
Maria Shanilyn
Barbro
Heidi Marie
Inger karin
Kersti
Kjersti J.
Norunn
Therese Holmen
Nina Lønning
Ragnhild Eline
Turid
Elisabeth
Helen Kaspara
Sidsel
Louise
Christine
Borghild

Simonsen
Larsen
Østbø
Røen
Handeland
Lund
Selsås
Eilertsen
Davidsen
Vikre
Didriksen
Brøndbo
Ådland
Sjøen
Lyngstad
Worre
Skeie
Jakubowska
Knutsen
Liknes
Jakobsen
Apeland
Hop
Svendsbø
Andreassen
Skår
Vea
Eng
Nilsen
Grindhaug

Hanne Jorunn
Pindy
Ilsa Maud
Sølvi A.
Magni Bårdsen
Gunn Elise
Kristi Anne B
Åse
Kristin
Gunn
Evy
Miriam Sandslett
Nina
Solveig Maria
Beate Sirnes
Liss
Anne-Margrethe Lindaas
Katarzyna
Anne Lene
Jorunn Margrethe
Tone lise
Nina
Helga Synnøve
Nina Haugset
Beathe
Gerd Lovise
Karoline
Nina Merita
Wendy K.
Elin

Menn:
Gåsland
Rogers
Vermundsen
Tangjerd
Arnø
Knutsen
Hovden
Røkke
Grinde
Johansen
Svennes

Leif Ove
James
Kristian Skjold
Espen
Kjell Ingve
John Geir
Nils Reidar
Oddmund Sigvart
Øyvind
Bjørn Harald
Ronny

Jordbrekk
Sandven
Langfjord
Ferkingstad
Lund
Sjøen
Karlsen
Paulsen
Sellevold
Tveit
Fylkesnes
Breivik
Eide
Ådland
Solvang
Våga
Bjørge
Hauge
Gulliksen
Jackson
Bjordal
Sommerfeldt
Grindhaug
Ness
Abrahamsen
Kallekott
Jacobsen
Liknes
Kvalavåg
Fjellkårstad
Vikra
Halvorsen
Helgesen
Kvamme
Fjeldkårstad
Flatebø
Haukås
Lodden
Naustvik
Bowitz-Øygarden
Aarhus
Lanes
Varne
Utvik

Trond Harald
Leif Harald
Hans Erik
Kjell
Eilert
Brian Paul
Torbjørn
Rune Grønn
Espen
Olav
Ole Erik
Ronny
Arne
Geir Sigurd
Svein
David
Olsen Bettum
Frank Terje
Øydvin Martin
Fredrik
Alf Arne
Geir Sofus
Jan Erik
Jostein R.
Oleiv
Johan
Svein
Gunnar
Ronny
Ørjan
Hein
Fredrik
Per
Svein Tore
Eirik
Øyvind
John Gunnar
Kenneth
Karl Inge
Nils J.
Dag Inge
Haagen
Terje
Trygve

Eriksen
Brochs
Hemnes
Thorstensen
Krogdahl
Hetland
Lillebø
Instebø
Sivertsen
Jacobsen
Dalen
Hop
Bårdsen
Nielsen
Rutledal
Tveisme
Andreassen
Mjåseth
Andreassen
Solheim
Lie
Skarholm
Johannessen
Ytreland

Yngve
Rudi
Lars Jonny
Jan Sigmund
Erik
Ståle
Kjell-Otto
Ronny
Petter Meidell
Richard
Rune
Lars Sigvart
Sverre Djønne
Knut
Eirik
Nils Helge
Atle
Eirik Magnus
Atle
Sævar
Bjørn Mathias
Øystein
Ernst L.
Ole

3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:
Bøe
Klæhaug
Pedersen

Ann-Hilde
Susan
Britt Johnsen

Jacobsen
Leknes

Richard
Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

Administrasjonen gis myndighet til å komplettere listene med meddommere med 4 nye kandidater til møte i
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/1791

Arkiv: 033 X45 &15
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.20
15.06.20

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett: ________________
2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett: ____________________
3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett: ____________________

SAKSFRAMSTILLING
Kopiert fra forrige valg:
Bakgrunn
Etter hvert kommunestyrevalg velges det nye lagrettemedlemmer, meddommere og
jordskiftemeddommere etter bestemmelsene i domstolloven.
Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020, jf. domstolloven § 66.
Karmøy kommunestyre skal oppnevne følgende:
Gulating lagmannsrett: 21 kvinner og 21 menn
Haugaland tingrett: 83 kvinner og 83 menn
Jordskifteretten: 3 kvinner og 3 menn
Domstollovens regler om valg
Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn
og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i
kommunen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater.
I henhold til domstolloven § 68 skal formannskapet forberede valget, avgjøre begjæringer om
fritak fra valg og avgi forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges deretter ut til
alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å
innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
Vilkår for å kunne bli valgt
Ingen kan velges både til tingretten og lagmannsretten, jf. domstolloven § 68, siste ledd.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter domstollovens § 70-72, jf. § 73.
Generelle krav, jf. domstollovens § 70:
- ”Tilstrekkelige norskkunnskaper”
- ”Personlig egnethet til oppgaven”
- Aldersgrense 21-70 år, alder ved valgperiodens start.
- Stemmerett mv, jf. regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap.
- Økonomiske forhold, jf. § 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og
konkurskarantene.
Innehavere av visse stillinger kan ikke velges, jf. domstolloven § 71. Videre angir domstolloven §
72 regler om utelukkelse på grunn av idømt straff. Politiet bistår ved vandelskontrollen.

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier
det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere
i to perioder tidligere, jf. domstolloven § 74.
Særlig om jordskiftemeddommerutvalget
Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftemeddommerne ha kyndighet i de fag som behandles av
jordskiftedomstolene.
Jordskiftemeddommere må ha normalt god helse pga ferdsel i terrenget i forbindelse med
befaringer.
Jordskifteretten anmoder kommunene om å legge vekt på kontinuitet og gradvis utskifting av
jordskiftemeddommere.
Jordskifteretten understreker også at det er en fordel om noen av medlemmene i
skjønnsmannsutvalget også blir valgt inn i jordskiftemeddommerutvalget.
Prosess for å finne fram til kandidater
At kommunestyret skal oppnevne meddommere har blitt kunngjort i Karmøynytt og på
kommunens nettside (inkl. facebook), og interesserte ble oppfordret til å melde seg innen 23.
mars i år. Om lag 140 personer har meldt sin interesse.
Det er utarbeidet oversikt over:
- gjeldende meddommerutvalg (uten de som har fått fritak i perioden og de som ønsker fritak)
- oversikt over nye som har meldt at de ønsker å stille (vandelskontroll er foretatt, og utvalget
er justert noe som følge av dette).
Forslag til meddommere skal fremmes i formannskapets møte. Formannskapets innstilling skal
legges ut til offentlig ettersyn i minimum to uker før kommunestyret fatter endelig vedtak.

Saksbehandler:
Direkte tlf.:
Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

Janicke K. Vognstølen
12.02.2020
19/1713 - 4
-

1149 Karmøy kommune

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




lagsokn Rogaland
lagsokn Vestland sør
lagsokn Vestland nord

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

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

Gulating lagmannsrett
Postboks 7414
5020 Bergen

Besøksadresse
Gulatings plass. 1
Bergen

Telefon
55 69 39 00

Organisasjonsnr.
974737434

E-post
gulating@domstol.no

Side 2 av 4
19/1713 - 4

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

Med hilsen
Magni Elsheim
førstelagmann

Janicke K. Vognstølen
seniorrådgjevar

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

Mottakerliste:
1046 Sirdal kommune
1101 Eigersund kommune
1103 Stavanger kommune
1106 Haugesund kommune
1108 Sandnes kommune
1111 Sokndal kommune
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Mottakerliste:
1112 Lund kommune
1114 Bjerkreim kommune
1119 Hå kommune
1120 Klepp kommune
1121 Time kommune
1122 Gjesdal kommune
1124 Sola kommune
1127 Randaberg kommune
1130 Strand kommune
1133 Hjelmeland kommune
1134 Suldal kommune
1135 Sauda kommune
1144 Kvitsøy kommune
1145 Bokn kommune
1146 Tysvær kommune
1149 Karmøy kommune
1151 Utsira kommune
1160 Vindafjord kommune
4601 Bergen kommune
4602 Kinn kommune
4611 Etne kommune
4612 Sveio kommune
4613 Bømlo kommune
4614 Stord kommune
4615 Fitjar kommune
4616 Tysnes kommune
4617 Kvinnherad kommune
4618 Ullensvang kommune
4619 Eidfjord kommune
4620 Ulvik kommune
4621 Voss herad
4622 Kvam kommune
4623 Samnanger kommune
4624 Bjørnafjorden kommune
4625 Austevoll kommune
4626 Øygarden kommune
4627 Askøy kommune
4628 Vaksdal kommune
4629 Modalen kommune
4630 Osterøy kommune
4631 Alver kommune
4632 Austrheim kommune
4633 Fedje kommune
4634 Masfjorden kommune
4635 Gulen kommune
4636 Solund kommune

Side 4 av 4
19/1713 - 4

Mottakerliste:
4637 Hyllestad kommune
4638 Høyanger kommune
4639 Vik kommune
4640 Sogndal kommune
4641 Aurland kommune
4641 Lærdal kommune
4643 Årdal kommune
4644 Luster kommune
4645 Askvoll kommune
4646 Fjaler kommune
4647 Sunnfjord kommune
4648 Bremanger kommune
4649 Stad kommune
4650 Gloppen kommune
4651 Stryn kommune

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

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

Kvinner

Menn

Totalt

2

2

4

1

1

2

7

7

14

6

6

12

18

18

36

2

2

4

9

9

18

21

21

42

10

10

20

1

1

2

2

2

4

6

6

12

38

38

76

2

2

4

1

1

2

2

2

4

13

13

26

69

69

138

6

6

12

2

2

4

9

9

18

6

6

12

1

1

2

4

4

8

238

238

476

Vestland - Sør
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Alver

16

16

32

2

Askøy

16

16

32

3

Austevoll

3

3

6

4

Austrheim

2

2

4

5

Bergen

149

149

298

6

Bjørnafjorden

13

13

26

7

Bømlo

7

7

14

8

Etne

2

2

4

9

Eidfjord

1

1

2

10

Fedje

1

1

2

11

Fitjar

2

2

4

12

Gulen

1

1

2

13

Kvam

5

5

10

14

Kvinnherad

7

7

14

15

Masfjorden

1

1

2

16

Modalen

1

1

2

17

Osterøy

5

5

10

18

Samnanger

2

2

4

19

Stord

10

10

20

20

Sveio

3

3

6

21

Tysnes

2

2

4

22

Ullensvang

6

6

12

23

Ulvik

1

1

2

24

Vaksdal

2

2

4

25

Voss

8

8

16

26

Øygarden

20

20

40

286

286

572

Sum

Vestland - Nord
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Askvoll

2

2

4

2

Aurland

1

1

2

3

Bremanger

2

2

4

4

Fjaler

2

2

4

5

Gloppen

3

3

6

6

Hyllestad

1

1

2

7

Høyanger

2

2

4

8

Kinn

10

10

20

9

Luster

3

3

6

10

Lærdal

1

1

2

11

Sogndal

7

7

14

12

Solund

1

1

2

13

Stad

5

5

10

14

Stryn

4

4

8

15

Sunnfjord

12

12

24

16

Vik

2

2

4

17

Årdal

3

3

6

Sum

40

40

80

@

HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND

JORDSKIFTERETT

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KARMØY

Vår referanse

Vår dato

20/2020 or

06.03.2020

Val av jordskiftemeddommarar for perioden 1. januar 2021 til 31.
desember 2024
Noverande utval av jordskiftemeddommarar gjeld fram til og med 31. desember 2020
Innan 1. juli 2020 skal kommunen ha gjennomført val av nye jordskiftemeddommarar for
neste periode (if. domstollova § 66 fyrste ledd).
Innan 15. september 2020 skal kommunen ha rapportert om utfallet av valet (if. domstollova
§ 69 andre ledd). Dette skal gjerast gjennom eigen portal.
For Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett skal det til saman (for heile soknet) veljast
98 jordskiftemeddommarar. Kvar kommune skal velje like mange av kvart kjønn.
Vi ber om at Karmøy kommune vel til saman 6 jordskiftemeddommarar, 3 kvinner og 3
menn. Desse må vere mellom 21 og 70 år, må kunne snakke og forstå norsk og ikkje vere
tidlegare straffedømd. Det er elles ei føremon at ein eller fleire av <lesseogså er med i
skjønnsmannsutvalet, men det er ikkje noko krav.

Med helsing
Haugalandet og Sunnhordland jord skifterett

G

t

Odamutla Roalkvam
jordskifterettsleiar

Postadresse
Postboks 49
5401 Stord

Besøksadresse
Osen 6
Stord

Telefon 53 40 27 20
Telefax
jstopost@domstol.no

www.domstol.no/jsto
Bedri fisnr.

Ranum, Merethe Baustad <Merethe.Baustad.Ranum@domstol.no>

ti. 17.12.2019 13.35
'sande.kommune@sande‐mr.kommune.no'; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@vaaler‐
he.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@nome.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no'; 'postmottak@vaf.no' +
434 andre

Orientering om meddommervalg og skjønnsmedlemmer
Dessverre er det sneket seg inn en feil i dagens e‐post med orientering til kommunene om meddommervalg.
Perioden for dagens meddommere utløper 31. desember 2020, ikke 31. januar 2020 som det står i oversendelsen
herfra.
Med vennlig hilsen
Merethe Baustad Ranum
Seniorrådgiver, Rettsavdelingen
Seksjon for juridisk og internasjonalt arbeid
Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon + 47 73567074
E‐post: dambr@domstol.no
www.domstol.no
www.jordskifte.no

Fra: Ranum, Merethe Baustad <Merethe.Baustad.Ranum@domstol.no>
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 11.22
Til: 'sande.kommune@sande‐mr.kommune.no' <sande.kommune@sande‐mr.kommune.no>;
'postmottak@gildeskal.kommune.no' <postmottak@gildeskal.kommune.no>; 'postkasse@rost.kommune.no'
<postkasse@rost.kommune.no>; 'postmottak@vaaler‐he.kommune.no' <postmottak@vaaler‐he.kommune.no>;
'postmottak@selbu.kommune.no' <postmottak@selbu.kommune.no>; 'postmottak@nome.kommune.no'
<postmottak@nome.kommune.no>; 'post@vevelstad.kommune.no' <post@vevelstad.kommune.no>; 'postmottak@vaf.no'
<postmottak@vaf.no>; 'post@ovre‐eiker.kommune.no' <post@ovre‐eiker.kommune.no>; 'postmottak@nore‐og‐
uvdal.kommune.no' <postmottak@nore‐og‐uvdal.kommune.no>; 'post@time.kommune.no' <post@time.kommune.no>;
'postmottak@inderoy.kommune.no' <postmottak@inderoy.kommune.no>; 'post@hasvik.kommune.no'
<post@hasvik.kommune.no>; 'post@solund.kommune.no' <post@solund.kommune.no>; 'postmottak@tana.kommune.no'
<postmottak@tana.kommune.no>; 'post@risor.kommune.no' <post@risor.kommune.no>; 'post@sula.kommune.no'
<post@sula.kommune.no>; 'postmottak@ski.kommune.no' <postmottak@ski.kommune.no>;
'postmottak@steinkjer.kommune.no' <postmottak@steinkjer.kommune.no>; 'postkasse@verran.kommune.no'
<postkasse@verran.kommune.no>; 'post@vestby.kommune.no' <post@vestby.kommune.no>;
'postmottak@etnedal.kommune.no' <postmottak@etnedal.kommune.no>; 'postmottak@oyer.kommune.no'
<postmottak@oyer.kommune.no>; 'postmottak@naustdal.kommune.no' <postmottak@naustdal.kommune.no>;
'postmottak@orkdal.kommune.no' <postmottak@orkdal.kommune.no>; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no'
<postmottak@vestvagoy.kommune.no>; 'postmottak@hareid.kommune.no' <postmottak@hareid.kommune.no>;
'postmottak@vindafjord.kommune.no' <postmottak@vindafjord.kommune.no>; 'postmottak@austagderfk.no'
<postmottak@austagderfk.no>; 'post@heroy‐no.kommune.no' <post@heroy‐no.kommune.no>;
'postmottak@vadso.kommune.no' <postmottak@vadso.kommune.no>; 'post@norddal.kommune.no'
<post@norddal.kommune.no>; 'postmottak@bamble.kommune.no' <postmottak@bamble.kommune.no>;
'post@asker.kommune.no' <post@asker.kommune.no>; 'post@kvinnherad.kommune.no' <post@kvinnherad.kommune.no>;
'postmottak@indrefosen.kommune.no' <postmottak@indrefosen.kommune.no>; 'post@fusa.kommune.no'
<post@fusa.kommune.no>; 'postmottak@orland.kommune.no' <postmottak@orland.kommune.no>;
'postmottak@orland.kommune.no' <postmottak@orland.kommune.no>; 'postmottak@gratangen.kommune.no'
<postmottak@gratangen.kommune.no>; 'postmottak@hoyanger.kommune.no' <postmottak@hoyanger.kommune.no>;
'postmottak@nittedal.kommune.no' <postmottak@nittedal.kommune.no>; 'postmottak@nes‐ak.kommune.no'
<postmottak@nes‐ak.kommune.no>; 'postmottak@tingvoll.kommune.no' <postmottak@tingvoll.kommune.no>;
'post@seljord.kommune.no' <post@seljord.kommune.no>; 'postmottak@loppa.kommune.no'
<postmottak@loppa.kommune.no>; 'post@skjaak.kommune.no' <post@skjaak.kommune.no>;
'postmottak@svelvik.kommune.no' <postmottak@svelvik.kommune.no>; 'postmottak@varoy.kommune.no'
<postmottak@varoy.kommune.no>; 'post@as.kommune.no' <post@as.kommune.no>; 'postmottak@lorenskog.kommune.no'
<postmottak@lorenskog.kommune.no>; 'post@rennesoy.kommune.no' <post@rennesoy.kommune.no>;

'postmottak@molde.kommune.no' <postmottak@molde.kommune.no>; 'post@selje.kommune.no'
<post@selje.kommune.no>; 'post@tysnes.kommune.no' <post@tysnes.kommune.no>;
'postmottak@bjerkreim.kommune.no' <postmottak@bjerkreim.kommune.no>; 'nak@nord‐aurdal.kommune.no' <nak@nord‐
aurdal.kommune.no>; 'postmottak@arendal.kommune.no' <postmottak@arendal.kommune.no>;
'postmottak@aal.kommune.no' <postmottak@aal.kommune.no>; 'postmottak@hoylandet.kommune.no'
<postmottak@hoylandet.kommune.no>; 'firmapost@rogfk.no' <firmapost@rogfk.no>; 'post@finnoy.kommune.no'
<post@finnoy.kommune.no>; 'post@stange.kommune.no' <post@stange.kommune.no>; 'post@sunndal.kommune.no'
<post@sunndal.kommune.no>; 'postmottak@ostre‐toten.kommune.no' <postmottak@ostre‐toten.kommune.no>;
'postmottak@amot.kommune.no' <postmottak@amot.kommune.no>; 'postmottak@smola.kommune.no'
<postmottak@smola.kommune.no>; 'postmottak@faerder.kommune.no' <postmottak@faerder.kommune.no>;
'postmottak@sauherad.kommune.no' <postmottak@sauherad.kommune.no>; 'postmottak@bo.kommune.no'
<postmottak@bo.kommune.no>; 'postmottak@lund.kommune.no' <postmottak@lund.kommune.no>;
'post@tysver.kommune.no' <post@tysver.kommune.no>; 'post@gjemnes.kommune.no' <post@gjemnes.kommune.no>;
'postmottak@tinn.kommune.no' <postmottak@tinn.kommune.no>; 'postmottak@hemnes.kommune.no'
<postmottak@hemnes.kommune.no>; 'postmottak@hvaler.kommune.no' <postmottak@hvaler.kommune.no>;
'post@vefsn.kommune.no' <post@vefsn.kommune.no>; 'postmottak@gjerdrum.kommune.no'
<postmottak@gjerdrum.kommune.no>; 'post@sfj.no' <post@sfj.no>; 'postmottak@eide.kommune.no'
<postmottak@eide.kommune.no>; 'post@t‐fk.no' <post@t‐fk.no>; 'postmottak@kristiansand.kommune.no'
<postmottak@kristiansand.kommune.no>; 'postmottak@lierne.kommune.no' <postmottak@lierne.kommune.no>;
'postmottak@lokalstyre.no' <postmottak@lokalstyre.no>; 'post@vaksdal.kommune.no' <post@vaksdal.kommune.no>;
'post@vestre‐toten.kommune.no' <post@vestre‐toten.kommune.no>; 'postmottak@rade.kommune.no'
<postmottak@rade.kommune.no>; 'post@randaberg.kommune.no' <post@randaberg.kommune.no>;
'postmottak@klepp.kommune.no' <postmottak@klepp.kommune.no>; 'postmottak@meraker.kommune.no'
<postmottak@meraker.kommune.no>; 'post@lunner.kommune.no' <post@lunner.kommune.no>;
'postmottak@fet.kommune.no' <postmottak@fet.kommune.no>; 'post@spydeberg.kommune.no'
<post@spydeberg.kommune.no>; 'post@nesodden.kommune.no' <post@nesodden.kommune.no>;
'postmottak@aure.kommune.no' <postmottak@aure.kommune.no>; 'postmottak@hjartdal.kommune.no'
<postmottak@hjartdal.kommune.no>; 'postmottak@lindas.kommune.no' <postmottak@lindas.kommune.no>;
'postmottak@vaga.kommune.no' <postmottak@vaga.kommune.no>; 'postmottak@os‐ho.kommune.no' <postmottak@os‐
ho.kommune.no>; 'postmottak@lenvik.kommune.no' <postmottak@lenvik.kommune.no>; 'post@valle.kommune.no'
<post@valle.kommune.no>; 'post@gloppen.kommune.no' <post@gloppen.kommune.no>; 'postmottak@sveio.kommune.no'
<postmottak@sveio.kommune.no>; 'postmottak@nordreisa.kommune.no' <postmottak@nordreisa.kommune.no>;
'postmottak@bardu.kommune.no' <postmottak@bardu.kommune.no>; 'postmottak@ralingen.kommune.no'
<postmottak@ralingen.kommune.no>; 'postmottak@sande‐ve.kommune.no' <postmottak@sande‐ve.kommune.no>;
'postmottak@lier.kommune.no' <postmottak@lier.kommune.no>; 'postmottak@sortland.kommune.no'
<postmottak@sortland.kommune.no>; 'postmottak@verdal.kommune.no' <postmottak@verdal.kommune.no>;
'postmottak@sykkylven.kommune.no' <postmottak@sykkylven.kommune.no>; 'postmottak@kongsberg.kommune.no'
<postmottak@kongsberg.kommune.no>; 'postmottak@bykle.kommune.no' <postmottak@bykle.kommune.no>;
'postmottak@rodoy.kommune.no' <postmottak@rodoy.kommune.no>; 'postmottak@fredrikstad.kommune.no'
<postmottak@fredrikstad.kommune.no>; 'postmottak@sandefjord.kommune.no' <postmottak@sandefjord.kommune.no>;
'post@mrfylke.no' <post@mrfylke.no>; 'postmottak@samnanger.kommune.no' <postmottak@samnanger.kommune.no>;
'postmottak@fedje.kommune.no' <postmottak@fedje.kommune.no>; 'postmottak@gulen.kommune.no'
<postmottak@gulen.kommune.no>; 'postmottak@ullensaker.kommune.no' <postmottak@ullensaker.kommune.no>;
'postmottak@haram.kommune.no' <postmottak@haram.kommune.no>; 'post@averoy.kommune.no'
<post@averoy.kommune.no>; 'postmottak@alta.kommune.no' <postmottak@alta.kommune.no>;
'postmottak@harstad.kommune.no' <postmottak@harstad.kommune.no>; 'postmottak@tysfjord.kommune.no'
<postmottak@tysfjord.kommune.no>; 'post@lavangen.kommune.no' <post@lavangen.kommune.no>;
'post@ballangen.kommune.no' <post@ballangen.kommune.no>; 'postmottak@torsken.kommune.no'
<postmottak@torsken.kommune.no>; 'post@etne.kommune.no' <post@etne.kommune.no>; 'post@sigdal.kommune.no'
<post@sigdal.kommune.no>; 'postmottak@voss.kommune.no' <postmottak@voss.kommune.no>; 'postmottak@sor‐
odal.kommune.no' <postmottak@sor‐odal.kommune.no>; 'post@surnadal.kommune.no' <post@surnadal.kommune.no>;
'postmottak@forde.kommune.no' <postmottak@forde.kommune.no>; 'fitjar@fitjar.kommune.no'
<fitjar@fitjar.kommune.no>; 'postmottak@valer‐of.kommune.no' <postmottak@valer‐of.kommune.no>;
'postmottak@sorreisa.kommune.no' <postmottak@sorreisa.kommune.no>; 'post@eidsvoll.kommune.no'
<post@eidsvoll.kommune.no>; 'post@moss.kommune.no' <post@moss.kommune.no>; 'post@kinn.kommune.no'
<post@kinn.kommune.no>; 'postmottak@flora.kommune.no' <postmottak@flora.kommune.no>; 'postmottak@ahk.no'
<postmottak@ahk.no>; 'postmottak@snillfjord.kommune.no' <postmottak@snillfjord.kommune.no>;
'postmottak@grong.kommune.no' <postmottak@grong.kommune.no>; 'postmottak@hemsedal.kommune.no'
<postmottak@hemsedal.kommune.no>; 'post@roan.kommune.no' <post@roan.kommune.no>; 'post@lom.kommune.no'
<post@lom.kommune.no>; 'postmottak@snasa.kommune.no' <postmottak@snasa.kommune.no>;
'postmottak@batsfjord.kommune.no' <postmottak@batsfjord.kommune.no>; 'postmottak@frogn.kommune.no'
<postmottak@frogn.kommune.no>; 'postmottak@kvafjord.kommune.no' <postmottak@kvafjord.kommune.no>;

'postmottak@kvam.kommune.no' <postmottak@kvam.kommune.no>; 'post@osteroy.kommune.no'
<post@osteroy.kommune.no>; 'postmottak@hitra.kommune.no' <postmottak@hitra.kommune.no>;
'postmottak@balestrand.kommune.no' <postmottak@balestrand.kommune.no>; 'postmottak@balestrand.kommune.no'
<postmottak@balestrand.kommune.no>; 'post@masfjorden.kommune.no' <post@masfjorden.kommune.no>;
'post@stranda.kommune.no' <post@stranda.kommune.no>; 'post@sorfold.kommune.no' <post@sorfold.kommune.no>;
'postmottak@sogne.kommune.no' <postmottak@sogne.kommune.no>; 'postmottak@hamaroy.kommune.no'
<postmottak@hamaroy.kommune.no>; 'postmottak@ulvik.kommune.no' <postmottak@ulvik.kommune.no>;
'postmottak@tydal.kommune.no' <postmottak@tydal.kommune.no>; 'postmottak@stryn.kommune.no'
<postmottak@stryn.kommune.no>; 'postmottak@karlsoy.kommune.no' <postmottak@karlsoy.kommune.no>;
'post@rauma.kommune.no' <post@rauma.kommune.no>; 'postmottak@trogstad.kommune.no'
<postmottak@trogstad.kommune.no>; 'post@nedre‐eiker.kommune.no' <post@nedre‐eiker.kommune.no>;
'post@lyngdal.kommune.no' <post@lyngdal.kommune.no>; 'info@audnedal.kommune.no' <info@audnedal.kommune.no>;
'post@vang.kommune.no' <post@vang.kommune.no>; 'post@ha.kommune.no' <post@ha.kommune.no>;
'post@loten.kommune.no' <post@loten.kommune.no>; 'postmottak@kristiansund.kommune.no'
<postmottak@kristiansund.kommune.no>; 'postmottak@ringerike.kommune.no' <postmottak@ringerike.kommune.no>;
'post@jondal.kommune.no' <post@jondal.kommune.no>; 'post@boe.kommune.no' <post@boe.kommune.no>;
'postmottak@jolster.kommune.no' <postmottak@jolster.kommune.no>; 'postmottak@bodo.kommune.no'
<postmottak@bodo.kommune.no>; 'post@forsand.kommune.no' <post@forsand.kommune.no>;
'postmottak@ibestad.kommune.no' <postmottak@ibestad.kommune.no>; 'postmottak@roros.kommune.no'
<postmottak@roros.kommune.no>; 'epost@holtalen.kommune.no' <epost@holtalen.kommune.no>;
'post@bremanger.kommune.no' <post@bremanger.kommune.no>; 'post@marker.kommune.no'
<post@marker.kommune.no>; 'post@kvinesdal.kommune.no' <post@kvinesdal.kommune.no>;
'postmottak@tvedestrand.kommune.no' <postmottak@tvedestrand.kommune.no>; 'post@laerdal.kommune.no'
<post@laerdal.kommune.no>; 'firmapost@vfk.no' <firmapost@vfk.no>; 'postmottak@oksnes.kommune.no'
<postmottak@oksnes.kommune.no>; 'post@somna.kommune.no' <post@somna.kommune.no>;
'postmottak@afjord.kommune.no' <postmottak@afjord.kommune.no>; 'postmottak@romskog.kommune.no'
<postmottak@romskog.kommune.no>; 'postmottak@lodingen.kommune.no' <postmottak@lodingen.kommune.no>;
Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; 'kommunepost@drmk.no' <kommunepost@drmk.no>;
'postmottak@hjelmeland.kommune.no' <postmottak@hjelmeland.kommune.no>; 'postmottak@berlevag.kommune.no'
<postmottak@berlevag.kommune.no>; 'post@donna.kommune.no' <post@donna.kommune.no>;
'postmottak@skaun.kommune.no' <postmottak@skaun.kommune.no>; 'post@baerum.kommune.no'
<post@baerum.kommune.no>; 'post@lyngen.kommune.no' <post@lyngen.kommune.no>; 'postmottak@tokke.kommune.no'
<postmottak@tokke.kommune.no>; 'postmottak@nesset.kommune.no' <postmottak@nesset.kommune.no>;
'postmottak@drangedal.kommune.no' <postmottak@drangedal.kommune.no>; 'postmottak@hurdal.kommune.no'
<postmottak@hurdal.kommune.no>; 'post@farsund.kommune.no' <post@farsund.kommune.no>;
'postmottak@heroy.kommune.no' <postmottak@heroy.kommune.no>; 'postmottak@gamvik.kommune.no'
<postmottak@gamvik.kommune.no>; 'postmottak@sogndal.kommune.no' <postmottak@sogndal.kommune.no>;
'postmottak@larvik.kommune.no' <postmottak@larvik.kommune.no>; 'postmottak@meloy.kommune.no'
<postmottak@meloy.kommune.no>; 'postmottak@songdalen.kommune.no' <postmottak@songdalen.kommune.no>;
'postmottak@nord‐odal.kommune.no' <postmottak@nord‐odal.kommune.no>; 'post@eid.kommune.no'
<post@eid.kommune.no>; 'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no'
<krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no>; 'postmottak@meland.kommune.no'
<postmottak@meland.kommune.no>; 'postmottak@hamar.kommune.no' <postmottak@hamar.kommune.no>;
'postmottak@vanylven.kommune.no' <postmottak@vanylven.kommune.no>; 'postmottak@radoy.kommune.no'
<postmottak@radoy.kommune.no>; 'post@hornindal.kommune.no' <post@hornindal.kommune.no>;
'postmottak@steigen.kommune.no' <postmottak@steigen.kommune.no>; 'post@storfjord.kommune.no'
<post@storfjord.kommune.no>; 'postmottak@ulstein.kommune.no' <postmottak@ulstein.kommune.no>;
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET
1

Valg av meddommere – prosessen fremover

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

Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

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

Allsidig sammensetning

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





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

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

4

Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden

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

Skjønnsmedlemmer

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

Normal digital kompetanse

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

Med hilsen
Robert Envik
seksjonssjef

Merethe Baustad Ranum
seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Heimel: Fastsett ved kgl.res. 15. november 2019 med heimel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og
rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 16. Fremma av
Landbruks- og matdepartementet.

I
I forskrift 11. desember 2015 nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane blir det
gjort følgjande endringar:
Del I punkt 1 til 3 skal lyde:
1. Finnmark jordskifterett lokalisert til Vadsø:
Følgjande kommunar skal sokne til Finnmark jordskifterett: Vadsø, Sør-Varanger, Vardø, Lebesby, Gamvik,
Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Nordkapp,
Alta og Loppa.
2. Nord-Troms jordskifterett lokalisert til Tromsø:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord-Troms jordskifterett: Målselv, Sørreisa, Senja, Tromsø, Balsfjord,
Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.
3. Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad:
Følgjande kommunar skal sokne til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett: Narvik, Evenes, Tjeldsund,
Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu.
Del I punkt 5 skal lyde:
5. Salten jordskifterett lokalisert til Bodø:
Følgjande kommunar skal sokne til Salten jordskifterett: Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø,
Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Røst og Værøy.
Del I punkt 7 til 16 skal lyde:
7. Nord-Trøndelag jordskifterett lokalisert til Steinkjer:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord-Trøndelag jordskifterett: Namsos, Lierne, Røyrvik, Namsskogan,
Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund, Leka, Osen, Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Frosta, Levanger
og Verdal.
8. Sør-Trøndelag jordskifterett lokalisert til Trondheim:
Følgjande kommunar skal sokne til Sør-Trøndelag jordskifterett: Ørland, Hitra, Frøya, Åfjord, Heim, Indre
Fosen, Meråker, Stjørdal, Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Selbu, Tydal, Oppdal, Rennebu, Orkland, Røros,
Holtålen og Midtre Gauldal.
9. Nordmøre jordskifterett lokalisert til Surnadal:
Følgjande kommunar skal sokne til Nordmøre jordskifterett: Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Aure og
Smøla.
10. Romsdal jordskifterett lokalisert til Molde:
Følgjande kommunar skal sokne til Romsdal jordskifterett: Rauma, Gjemnes, Kristiansund, Averøy,
Hustadvika, Aukra, Vestnes og Molde.
11. Sunnmøre jordskifterett lokalisert til Ørsta:
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Følgjande kommunar skal sokne til Sunnmøre jordskifterett: Fjord, Giske, Ålesund, Sula, Sykkylven,
Stranda, Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid.
12. Nordfjord jordskifterett lokalisert til Nordfjordeid:
Følgjande kommunar skal sokne til Nordfjord jordskifterett: Stad, Stryn og Gloppen.
13. Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett lokalisert i Førde:
Følgjande kommunar skal sokne til Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett: Kinn, Sunnfjord, Bremanger,
Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Gulen og Høyanger.
14. Indre Sogn jordskifterett lokalisert til Sogndal:
Følgjande kommunar skal sokne til Indre Sogn jordskifterett: Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Vik.
15. Nord- og Midthordland jordskifterett lokalisert til Bergen:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord- og Midthordland jordskifterett: Fedje, Øygarden, Austrheim,
Alver, Masfjorden, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Askøy, Samnanger, Kvam, Bjørnafjorden, Austevoll og
Bergen.
16. Indre Hordaland jordskifterett lokalisert til Voss:
Følgjande kommunar skal sokne til Indre Hordaland jordskifterett: Voss herad, Ulvik, Eidfjord og
Ullensvang.
Del I punkt 18 til 21 skal lyde:
18. Sør-Rogaland jordskifterett lokalisert til Stavanger:
Følgjande kommunar skal sokne til Sør-Rogaland jordskifterett: Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg,
Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Bjerkreim, Hå og Eigersund.
19. Lista jordskifterett lokalisert til Flekkefjord:
Følgjande kommunar skal sokne til Lista jordskifterett: Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord,
Lyngdal og Farsund.
20. Marnar jordskifterett lokalisert til Kristiansand:
Følgjande kommunar skal sokne til Marnar jordskifterett: Åseral, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand og
Vennesla.
21. Aust-Agder jordskifterett lokalisert til Arendal:
Følgjande kommunar skal sokne til Aust-Agder jordskifterett: Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes,
Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør, dvs. alle
kommunane i Aust-Agder.
Del I punkt 23 til 25 skal lyde:
23. Nedre Telemark jordskifterett lokalisert til Skien:
Følgjande kommunar skal sokne til Nedre Telemark jordskifterett: Notodden, Midt-Telemark, Nome,
Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.
24. Vestfold jordskifterett lokalisert til Tønsberg:
Følgjande kommunar skal sokne til Vestfold jordskifterett: Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten,
Holmestrand, dvs. alle kommunane i Vestfold.
25. Nedre Buskerud jordskifterett lokalisert til Drammen:
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Følgjande kommunar skal sokne til Nedre Buskerud jordskifterett: Asker, Lier, Drammen, Øvre Eiker,
Kongsberg, Flesberg, Rollag, Modum, Hole, Ringerike, Krødsherad og Sigdal.
Del I punkt 33 og 34 skal lyde:
33. Akershus og Oslo jordskifterett lokalisert til Lillestrøm:
Følgjande kommunar skal sokne til Akershus og Oslo jordskifterett: Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker,
Nes, Gjerdrum, Nittedal, Lillestrøm, Oslo, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre
Follo, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby.
34. Østfold jordskifterett lokalisert til Sarpsborg:
Følgjande kommunar skal sokne til Østfold jordskifterett: Marker, Indre Østfold, Våler, Skiptvedt, Moss,
Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden.
Del II punkt 4, 5 og 6 skal lyde:
4. Agder lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Agder lagmannsrett: Lista jordskifterett med unntak for saker som
kjem frå kommunane Sokndal, Lund og Sirdal, Marnar jordskifterett, Aust-Agder jordskifterett, Øvre Telemark
jordskifterett, Nedre Telemark jordskifterett og Vestfold jordskifterett.
5. Eidsivating lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Eidsivating lagmannsrett: Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal
jordskifterett, Valdres jordskifterett, Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, Hedemarken og Sør-Østerdal
jordskifterett, Glåmdal jordskifterett, Nord-Østerdal jordskifterett. Det same gjeld saker som kjem frå Akershus
og Oslo jordskifterett i første instans med unntak for saker frå kommunane Oslo, Bærum, Nesodden, Nordre
Follo, Frogn, Ås, Vestby og Enebakk.
6. Borgarting lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Borgarting lagmannsrett: Nedre Buskerud jordskifterett, Øvre
Buskerud jordskifterett og Østfold jordskifterett. Det same gjeld saker som kjem frå kommunane Oslo, Bærum,
Nesodden, Nordre Follo, Frogn, Ås, Vestby og Enebakk som høyrer inn under Akershus og Oslo jordskifterett i
første instans. Det gjeld dessutan saker som kjem frå Jevnaker kommune som høyrer inn under Vestoppland og
Sør-Gudbrandsdal jordskifterett i første instans.

II
Endringane gjeld frå 1. januar 2020.
Endringane som gjeld tidlegare kommunar som skifter domssokn gjeld ikkje der behandlinga av saka er teken
til i det gamle domssoknet før ikraftsetjing av endringane. Behandlinga er teken til dersom jordskifteretten har
teke stilling til om vilkåra for å behandle saka er til stades jf. jordskiftelova § 6-4.
Meddommarar som er oppnemnde frå kommunar som skifter domssokn som følje av endringane, skal
framleis gjere teneste i det domssoknet dei er oppnemnde for.
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HAUGALAND TINGRETT
Dok

1

Til kommunene i Haugaland rettskrets og
Sunnhordland rettskrets

Deres referanse

Vår referanse

Dato

20-030632ADM-HAUG/

24.02.2020

Valg av meddommere for perioden 01.01 .2021-31.12.2024

Domstoladministrasjonen har i brev datert, 18.12.2019 til alle kommuner i landet, gjort rede
for reglene om valg av meddommere og vi viser til denne redegjørelsen. Vi viser også til brev
av 12.02.2020 fra Gulating lagmannsrett til kommunene i lagdømmet.
Kommunestyrene skal innen 1.7.2020 velge meddommere for perioden 01.01 .202I til
31.12.2024. I den forbindelse vedlegges oversikt om antallet meddommere som skal velges
for hver enkelt kommune.

Med

G$-s\L-\Il}i=6elr Ståle Nordstrøm
administrasjonssjef

sorenskriver

Postadresse

Postboks 385, 5501 Haugesund

Kontoradresse

Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund

Sentralbord
5270't400

Telefaks
52701401

Saksbehandler

Gsir Ståle Nordstrøm

Telefon

52701459

Bankgiro

Organisasjonsnummer
974736705

Ekspedisjonstid
08.00

-

15.00

lnternetgE-post

wW.domstol.no

haugaland.tingrett@domstol.

no

Antall medlemmer som skal velges til utvalget for meddommere for kvinner og for menn for
perioden 1.1.2021-31.12.2024
Rettskretsen til Haugaland tingrett
Kommune
1
Haugesund
2
Karmøy
3
Tysvær
4
Etne
5
Sauda
6
Vindafjord
7
Suldal
8
Bokn
9
Utsira
Rettskretsen til Sunnhordland tingrett
Kommune
1
Bømlo
2
Fitjar
3
Kvinnherad
4
Stord
5
Sveio
6
Tysnes

Kvinner
79
83
20
7
10
18
8
2
1

Menn
79
83
20
7
10
18
8
2
1

Totalt
158
166
40
14
20
36
16
4
2

Kvinner
17
5
19
27
8
4

Menn
17
5
19
27
8
4

Totalt
34
10
38
54
16
8

Arkivkode
033 X45
&15

Arkivsaksnr./Løpenr.
20/1791 30869/20

Dato
03.06.20
20

NOTAT

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Formannskapet godkjente i møte den 25.05.2020 framlagte lister med lagrettemedlemmer,
meddommere og jordskiftedommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.
I listene manglet det 4 personer (menn) til Haugaland tingrett og administrasjonen ble gitt
myndighet til å komplettere listen med meddommere til kommunestyremøtet:
For å komplettere listen med meddommere til Haugaland Tingrett foreslås følgende 4 kandidater:
Ustad
Hægland
Stamnes
Jacobsen

Alf Sigbjørn
Svein
Alexander Vare
Trond R.

Kandidatene er forespurt og vandelsvurdert av politiet.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER,
MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1.
JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 73/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett:

Kvinner:
Kjærland

Heidi

Tangjerd

Mona

Færaas

Anne Britt

Heimdal

Diarry

Snyen

Tonje

Kolstø

Inger Elise Netland

Solbrekken

Julie

Syvertsen

Linn Therese

Erland

Charlotte stava

Bratland

Anne Eline

Vevatne

Lilly Sandvik

Håkonsen

Nathalie

Jakobsen

Aina

Nordbø

Monica

Hetland

Målfrid

Mjåseth

Dagny Elin

Kvaløy

Liv Marit

Jakobsen

Tove Broen

Helgesen

Anita Bull

Klovning

Synnøve

Sandve

Berit

Menn:
Leknes

Georg

Alsaker

Arvid

Alsaker

Roald

Hovland

Tore

Kristiansen

Raymond

Hevrøy

Aksel

Vatland

Svenn-Børge

Pedersen

Jan Martin

Jahren

Eivind

Nygaard

Frode

Haarr

Roy

Laugen

Ragnar

Solheim

Einar

Thormodsæter

Norvall

Valentinsen

Hans Arne

Hetland

Terje

Svendsen

Kjell Arvid

Hveding

John Arve

Flotve

Ole Egil

Sivertsen

Johannes Magne

Vikre

Ken Ståle

2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett:

Kvinner:
Mannes

Ingeborg Sundvoll Dale

Vinje

Grethe

Langåker

Cindy Jeanette Ferkingstad

Husebø

Karin

Falnes

Merete Sund

Stensen

Paula

Knutsvik

Adelheid Halvorsen

Stuvik

Vivian

Haavik

Ina Merete

Lindøe Tveit

Siri

Berndtsson

Karin Elisabeth

Dyrland

Linda

Ognøy

Ingunn Mortveit

Tjørve

Ingunn

Bergli

Marianne

Erland

Reidun

Vik

Hilde

Sæbø

Nina Ve

Lund

Mette

Thornes

Mette

Lende

Jorunn Sjøen

Røkke Halvorsen

Elisabeth

Trygg

Kärstin Irene

Bøe

Ann-Hilde

Nystad

Solveig

Vermundsen

Tone

Røsand

Wenche Sandvold

Høyland

Gunn Synnøve

Mæhle

Berit

Olsen

Hilde Vaka

Byre

Susanne

Hillesland

Solveig Karin

Andreassen

Perly Pedersen

Stensland

Katrine

Hovland

Kaja Wathne

Sjursen

Elisabeth Pettersen

Batchar

Maria Shanilyn

Nærø

Barbro

Spanne

Heidi Marie

Damm

Inger karin

Johanson

Kersti

Thorsen

Kjersti J.

Hauge

Norunn

Lunde

Therese Holmen

Førland

Nina Lønning

Eng

Ragnhild Eline

Sønstabø

Turid

Thorheim

Elisabeth

Hellesvik

Helen Kaspara

Abrahamsen

Sidsel

Løvereide

Louise

Ellingsen

Christine

Lindeflaten

Borghild

Simonsen

Hanne Jorunn

Larsen

Pindy

Østbø

Ilsa Maud

Røen

Sølvi A.

Handeland

Magni Bårdsen

Lund

Gunn Elise

Selsås

Kristi Anne B

Eilertsen

Åse

Davidsen

Kristin

Vikre

Gunn

Didriksen

Evy

Brøndbo

Miriam Sandslett

Ådland

Nina

Sjøen

Solveig Maria

Lyngstad

Beate Sirnes

Worre

Liss

Skeie

Anne-Margrethe Lindaas

Jakubowska

Katarzyna

Knutsen

Anne Lene

Liknes

Jorunn Margrethe

Jakobsen

Tone lise

Apeland

Nina

Hop

Helga Synnøve

Svendsbø

Nina Haugset

Andreassen

Beathe

Skår

Gerd Lovise

Vea

Karoline

Eng

Nina Merita

Nilsen

Wendy K.

Grindhaug

Elin

Menn:
Gåsland

Leif Ove

Rogers

James

Vermundsen

Kristian Skjold

Tangjerd

Espen

Arnø

Kjell Ingve

Knutsen

John Geir

Hovden

Nils Reidar

Røkke

Oddmund Sigvart

Grinde

Øyvind

Johansen

Bjørn Harald

Svennes

Ronny

Jordbrekk

Trond Harald

Sandven

Leif Harald

Langfjord

Hans Erik

Ferkingstad

Kjell

Lund

Eilert

Sjøen

Brian Paul

Karlsen

Torbjørn

Paulsen

Rune Grønn

Sellevold

Espen

Tveit

Olav

Fylkesnes

Ole Erik

Breivik

Ronny

Eide

Arne

Ådland

Geir Sigurd

Solvang

Svein

Våga

David

Bjørge

Olsen Bettum

Hauge

Frank Terje

Gulliksen

Øydvin Martin

Jackson

Fredrik

Bjordal

Alf Arne

Sommerfeldt

Geir Sofus

Grindhaug

Jan Erik

Ness

Jostein R.

Abrahamsen

Oleiv

Kallekott

Johan

Jacobsen

Svein

Liknes

Gunnar

Kvalavåg

Ronny

Fjellkårstad

Ørjan

Vikra

Hein

Halvorsen

Fredrik

Helgesen

Per

Kvamme

Svein Tore

Fjeldkårstad

Eirik

Flatebø

Øyvind

Haukås

John Gunnar

Lodden

Kenneth

Naustvik

Karl Inge

Bowitz-Øygarden

Nils J.

Aarhus

Dag Inge

Lanes

Haagen

Varne

Terje

Utvik

Trygve

Eriksen

Yngve

Brochs

Rudi

Hemnes

Lars Jonny

Thorstensen

Jan Sigmund

Krogdahl

Erik

Hetland

Ståle

Lillebø

Kjell-Otto

Instebø

Ronny

Sivertsen

Petter Meidell

Jacobsen

Richard

Dalen

Rune

Hop

Lars Sigvart

Bårdsen

Sverre Djønne

Nielsen

Knut

Rutledal

Eirik

Tveisme

Nils Helge

Andreassen

Atle

Mjåseth

Eirik Magnus

Andreassen

Atle

Solheim

Sævar

Lie

Bjørn Mathias

Skarholm

Øystein

Johannessen

Ernst L.

Ytreland

Ole

Ustad

Alf Sigbjørn

Hægland

Svein

Stamnes

Alexander Vare

Jacobsen

Trond R.

3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:
Bøe

Ann-Hilde

Klæhaug

Susan

Pedersen

Britt Johnsen

Jacobsen

Richard

Leknes

Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR
PERIODEN 2021-2025
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 55/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025
Solheim Leif Kåre
Kolstø Inger Elise Netland
Svendsen Kjell Arvid
Clausen Ivar Magne
Haga Leiv
Walland Eivind
Haaland Trygve Ragnar
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen
Bjarte Helgeland
Myge Grethe Marianne
Knutsen Anne Lene
Håkon Randal
Davidsen Kristin
Broshaug Odd
Vikingstad Olaug
Høynes Trygve
Hausken Leif Karsten
Eikje John
Skeie Anne Margrethe Lindaas
Jakobsen Tove Broen
Lunde Therese Holmen
Halvorsen Fredrik
Solvang Svein
Simonsen Andreas Urrang
Tangjerd Espen
Gåsland Leif Ove
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Færaas Anne Britt
Stuvik Vivian
Vatland Svenn-Børge
Jordbrekk Trond Harald

Haarr Roy
Lund Mette
Laugen Ragnar
Vevatne Lilly Sandvik
Vermundsen Tone
Våga David
Olsen Bettum Bjørge
Jakobsen Svein
Byrknes Jasmina
Fjeldkårstad Erik
Stonghaugen Leif
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Saksbehandler:
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Elin Davidsen
20/2537

Arkiv: 033
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Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025

SAKSFRAMSTILLING
I vedlagt brev fra fylkesordføreren av 07.02.2020 blir kommunen bedt om å
komme med forslag til navn på skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025. Utsatt frist er avtalt
til etterkant av kommunstyrets møte den 15.06.2020.
Det skal oppnevnes 36 skjønnsmedlemmer fra Karmøy. Kommunestyret skal foreslå minimum 43
personer. Det må være et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord/skogbruk. Det etterspørres særlig kompetanse knyttet til ulike sider av bruk og drift av fast
eiendom. Det er også viktig at noen av skjønnsmedlemmene har kompetanse innenfor regnskap.
Vilkår for å kunne bli valgt
Generelle krav, jf. domstollovens § 70:
- ”Tilstrekkelige norskkunnskaper”
- ”Personlig egnethet til oppgaven”
- Stemmerett mv, jf. regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap.
- Økonomiske forhold, jf. § 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og
konkurskarantene.
Det er ingen øvre aldersgrense for å bli skjønnsmedlem.
Vandelskontroll for foreslåtte skjønnsmedlemmer utføres av fylkeskommunen.
Prosess for å finne fram til kandidater
Utvalget av skjønnsmedlemmer for inneværende periode er blitt kontaktet og forespurt om de er
villige til å stille seg til disposisjon for neste periode. Det er også noen som har meldt sin
interesse for dette vervet i forbindelse med utlysning etter meddommere og skjønnsmedlemmer
for neste periode.
I tråd med tidligere praksis legges saken fram for formannskapet uten forslag til kandidater.
Forslag til et utvalg på minst 43 skjønnsmedlemmer må fremmes under formannskapets
behandling av saken. Formannskapets innstilling skal legges ut til offentlig ettersyn.

Oversikt over vedlegg:
 Brev fra fylkesordføreren av 07.02.2020
.
Sett inn saksutredningen over denne linja 

Fylkesordfører

Kommunene i Rogaland
Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Deres
ref.:

07.02.2020
2019/50792
3

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025
I samsvar med skjønnsprosesslovens § 14 skal fylkestinget oppnevne et utvalg av
skjønnsmedlemmer.
Utvalget av skjønnsmenn oppnevnes etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Av
lovens § 14 fremgår det at ”Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende år”. Justis- og
beredskapsdepartementet anbefaler i sitt brev datert 13.12.19 at valget foretas samtidig med
valg av forliksrådsmedlemmer.
Under henvisning til ovennevnte frist for oppnevning, ber fylkesordføreren om at
forslag fra kommunene foreligger senest 30. april d.å. (for behandling i fylkestingets junimøte).
Forslaget fra kommunene skal inneholde:
• Fullt navn
• Adresse
• Fødselsnummer
• Telefon
• Stilling og yrke
• E-postadresse
• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i
Vennligst bruk vedlagt mal.
KRAV
Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, er en forutsetning for optimal,
allsidig sammensetning av utvalget. For eksempel kan opplysning om en spesiell fagutdanning
være nyttig. Det må særlig påses at utvalget får tilstrekkelig antall personer med innsikt i
bygningsvesen og i jord-/skogbruk. Også personlige forutsetninger og formelle forhold vil bli
tillagt vekt, jfr. skjønnsprosessloven §14.
Vi gjør oppmerksom på at flere domstoler overfor Domstoladministrasjonen har uttrykt at de i
liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme
domstolene gir uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av plan- og reguleringsprosesser og bygg- og anleggsvirksomhet.
Et annet felt som er spilt inn er kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Kommunenes forslag bør inneholde cirka 20 prosent flere navn enn det antall som skal velges.
Forslagene kan gjerne begrunnes.
ANTALL
Departementet har fastsatt antall skjønnsmenn i Rogaland til 321 og har i sitt brev datert
13.12.19 overlatt fordeling på domssognene til fylkeskommunen.
Inneværende valgperiodes fordeling av skjønnsmedlemmer på kommunene innenfor hvert
domssogn legges til grunn ved oppnevning for de neste fire år. Det er tatt hensyn til
kommunesammenslåingene og tallene er oppjustert i samsvar med disse.
Dalane 33
Eigersund 18
Lund 6
Sokndal 6
Bjerkreim 3
Haugaland 125
Karmøy 36
Haugesund 35
Tysvær 15
Vindafjord 13
Sauda 11
Suldal 9
Bokn 4
Utsira 2

Stavanger 79
Stavanger 30
Strand 16
Sola 15
Randaberg 12
Hjelmeland 5
Kvitsøy 1
Jæren 88
Sandnes 36
Klepp 14
Time 14
Hå 14
Gjesdal 10

Med hilsen

Marianne Chesak
fylkesordfører

Vedlegg1 Mal for innrapportering skjønnsmedlemmer
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR
PERIODEN 2021-2025
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 74/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025

Solheim Leif Kåre
Kolstø Inger Elise Netland
Svendsen Kjell Arvid
Clausen Ivar Magne
Haga Leiv
Walland Eivind
Haaland Trygve Ragnar
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen
Bjarte Helgeland
Myge Grethe Marianne
Knutsen Anne Lene
Håkon Randal
Davidsen Kristin
Broshaug Odd
Vikingstad Olaug
Høynes Trygve
Hausken Leif Karsten
Eikje John
Skeie Anne Margrethe Lindaas
Jakobsen Tove Broen
Lunde Therese Holmen

Halvorsen Fredrik
Solvang Svein
Simonsen Andreas Urrang
Tangjerd Espen
Gåsland Leif Ove
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Færaas Anne Britt
Stuvik Vivian
Vatland Svenn-Børge
Jordbrekk Trond Harald
Haarr Roy
Lund Mette
Laugen Ragnar
Vevatne Lilly Sandvik
Vermundsen Tone
Våga David
Olsen Bettum Bjørge
Jakobsen Svein
Byrknes Jasmina
Fjeldkårstad Erik
Stonghaugen Leif

SAKSPROTOKOLL - ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR
KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 57/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84
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ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.
Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
Til bufferfond finans
Kr 15.000.000,00
Til disposisjonsfondet
Kr 44.045.707,84

SAKSFRAMSTILLING
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Bakgrunn for saken:
I følge regnskapsforskriftene skal årsregnskapet vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder
etter regnskapsårets slutt. Vedtak om årsregnskap skal også angi disponering av
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Ref kommunelovens
§ 48 og forskrift (FOR 2000-12-15 nr 1424) om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner) § 10. Det er vedtatt en ny forskrift (FOR-2019-06-07-714), men den gjelder fra og
med 01.01.2020 og derfor ikke for regnskapet for 2019. Det vises her til den nye forskriften § 11-1
og § 11-2.
Rådmannens kommentar:
Det vises til redegjørelsen om regnskapet for 2019 i årsberetningen som er tatt inn som en del av
regnskapet. Resultatet for 2019 ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84
med et netto driftsresultat på 129 millioner kroner.
Kommunen har plassert store finansielle verdier i finansmarkedet. Dette har gjennom årene gitt
betydelige merinntekter sett i forhold til å ha disse midlene plassert i ordinær bank. Rådmannen
viser her til egen finansrapport. Finansmarkedet er volatilt, noe som kan føre til at resultatet år
om annet kan gi dårligere avkastning enn beregnet, og noen år mye bedre. For 2019 ble det et
spesielt godt år med nær 44 millioner i avkastning, noe som bidro sterkt til årets
regnskapsmessige mindreforbruk. I skrivende stund i 2020 ser vi motsatt effekt med kraftig
nedgang på grunn av Covid-19 virus. Rådmannen anbefaler derfor at noe av mindreforbruket i
2019 settes av til bufferfondet for finans for å utjevne variasjonene.
I forbindelse med regnskapsavslutningen viser det seg at det ble gjort en mindre rentefeil i
beregningene for selvkost innen VAR-området. Dette rettes opp i regnskap 2020.
Årsregnskapet er utarbeidet i eget hefte og består av:
•
Årsregnskap 2019 for Karmøy kommune inkludert årsregnskap for Industri-vannverket.
•
Årsberetning Karmøy kommune Regnskap 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
•
Revisjonsberetning for 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
I eget vedlegg til saken er følgende tatt med:
•
Revisjonsrapport fra revisjon. (Se vedlegg).
•
Protokoller fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av Karmøy kommunes
årsregnskap 2019 og Industrivannverket 2019 (Se vedlegg).
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med
årsberetning for 2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat på kroner 59.045.707,84 anbefales overført slik:

-

Til bufferfond finans
Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

Rådmannen i Karmøy, 14.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Revisjonsrapport 2019
Protokoller fra Kontroll- og kvalitetsutvalget
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Revisjonsberetning

2

3

Årsberetning
Årsberetning 2019
Karmøy kommune
Rådmannen legger med dette frem årsberetning for regnskapsåret 2019. Årsregnskap og årsberetning for
2019 skal avsluttes og vedtas i samsvar med tidligere regler, det vil si med bakgrunn i kommuneloven § 48
nr 5 med gjeldende regnskapsstandard nr 6 punkt 3.2. Den nye kommuneloven, med tilhørende forskrifter,
er gjeldende fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Årsberetningen er ment å utfylle den informasjonen
som gis i selve årsregnskapet med tilhørende noter.
Kommunelovens § 48 nr 5 om Årsregnskapet og årsberetning
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet,
samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en
høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i
fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som
planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og
diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Sammendrag av den økonomiske situasjonen
Den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune i 2019 har vært preget av press på utgiftssidene i
tjenestene, spesielt omsorg – men også betydelig høyere inntekter enn forventet.
De økonomiske nøkkeltallene for Karmøy kommune har vært positive de siste årene. Det også tilfellet i 2018,
samtidig som kostnadsveksten i egen tjenesteproduksjon er et alvorlig varsko om vanskeligere tider.


Hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren, netto driftsresultat, er også i 2019
bedre enn anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg og kommunens eget måltall (1,75 %). Karmøy
hadde i 2019 et netto driftsresultat på 4,0 %. I følge foreløpige regnskapstall fra kommunene er dette
over både landsgjennomsnittet (1,7 %) og litt over sammenlignbare kommuner (1,4 %). Den er særlig
høye finansinntekter som trekker opp tallene for Karmøy i 2019, mens kommunesektoren som helhet
fikk høyere skatteinntekter enn staten la opp til i statsbudsjettet for 2019.



Karmøy har lav lånegjeld sammenlignet med mange andre kommuner. Lånegjeld kan måles på ulike
måter, men per 2019 er netto lånegjeld i Karmøy 42 203 kroner per innbygger, noe som er vesentlig
lavere enn landsgjennomsnittet på 69 486 kroner. Denne situasjonen må blant annet ses i
sammenheng med at Karmøy har en lavere vekst i folketallet enn gjennomsnittet av
sammenlignbare kommuner, og presumptivt lavere behov for investeringer i sosial infrastruktur.
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Den lavere lånegjelden gir også kommunen mulighet til å opprettholde en relativ høy ressursbruk
på de store kommunale tjenesteoppgavene, til tross for at Karmøy har lavere inntekter.



Karmøy har en god likviditet, og et disposisjonsfond på rundt 12,5 prosent av driftsinntektene
dersom man inkluderer regnskapsmessig mindreforbruk i 2019. Dette er også faktorer som bidrar til
at kommunens økonomi nå er mer solid. Størrelsen på disposisjonsfondet holder nå et relativt høyt
nivå, og er nå noe over nivået for landet og sammenlignbare kommuner.



Karmøy kommune fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på 59,0 mill. kroner i 2019-. De tre
viktigste faktorene bak resultatet var:
o

42,6 mill. kroner mer i frie inntekter enn budsjettert. Dette var som følge av at
skatteinngangen til kommunene ble nærmere 7 mrd. kroner mer enn anslått i statsbudsjettet
for 2019

o

25,7 mill. kroner høyere avkastning i kommunens markedsportefølje..

o

På den annen side var det et negativt avvik i tjenesteproduksjonen på 9 mill. kroner. Bak
dette tallet ligger det et større negativt avvik på omsorg og i noe mindre grad barnehage,
men positive avvik særlig innenfor skole.

o

I tillegg til dette fikk kommunen større inntekter, særlig utbytte fra Haugaland Kraft, som
kommunestyret i hovedsak disponerte til å gi økte driftsrammer på tjenesteområde omsorg,
og delvis satte av på fond.



Selv om kommunen hadde et positivt regnskapsresultat i 2019, er det nødvendig å peke på at det for
andre år på rad i 2019 var negative tall for egen tjenesteproduksjon. Kommunens positive
regnskapsresultat skyldes derfor forhold på inntektssiden. Dette er i stor grad inntekter som enten
svinger mye fra år til år (avkastning på plasseringer i finansmarkedet) eller er inntekter kommunen i
liten grad kan planlegge å bruke til varige driftskostnader.



Karmøy kommune hadde en vekst i folketallet på 25 personer i 2019, til totalt 42186 personer. Dette
er en vekst på 0,06 prosent, mot en vekst nasjonalt på 0,74 prosent. De siste årenes trend med langt
svakere befolkningsutvikling i Karmøy sammenlignet med landet for øvrig, fortsetter dermed. Det
ble født 439 barn, dette er tre færre enn i 2018 og det laveste siden 2004.
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Finansielle måltall
Ny kommunelov gir kommunene en plikt til å fastsette finansielle måltall for egen kommune, og intensjonen
er at dette skal være et uttrykk for en lokal økonomisk politikk, der måltallene fungerer som lokale
handlingsregler. I Karmøy kommune har økonomiske nøkkeltall lenge vært en del av budsjettarbeidet.
Kommunen gjennomførte i 2018 en prosess som ledet frem til vedtak om et sett finansielle måltall for
Karmøy kommune. Vinteren 2018 behandlet kommunestyret et utfordringsnotat «Valg for framtida –
samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft», hvor konklusjonen var at en videreføring av dagens utgiftsnivå
og investeringsnivået som det var lagt opp til fremover, ikke var økonomisk bærekraftig. Deretter behandlet
kommunestyret en sak om finansielle måltall. Kommunestyret gjorde 18. juni 2018 følgende vedtak:

1.

Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall
Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
Måltall 3: Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør
utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter.

2.

Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

3.

Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres med
en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal
tjenesteproduksjon.

I saken er det også gitt et sett med supplerende indikatorer som skal gi tilleggsinformasjon til tolkningen av
de finansielle måltallene og den økonomiske situasjonen. Saken går også gjennom bakgrunnen for hvorfor
disse måltallene og indikatorene er valgt.
Det gjøres oppmerksom på at tallene i regnskapet for Karmøy kommune kan avvike fra tallene som
presenteres i Kostra. Dette skyldes at Kostra bruker såkalte «konserntall», hvor man slår tallene for
kommunekassen sammen med kommunens andel i kommunale foretak, interkommunale selskaper og
interkommunale samarbeid.

Måltall 1: Netto driftsresultat på 4,0 prosent.

Måltall 1: Netto driftsresultat
I % av driftsinntektener (regnskap)

Budsjettavvik egen tjenesteproduksjon,
eksl. var & avskrivnigner % av driftsinntektene

Netto driftresultat
(rangering av alle kommuner, kommunekonsern)

Skatteinngang i % landsgjennomsnitt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-2,39

2,14

1,93

0,59

3,3

4,9

4,5

2,4

4,0

0,65

-0,46

-0,12

-0,56

0,54

0,56

0,52

-0,33

-0,22

397

248

235

261

152

122

110

179

45

89,4

88,1

89,4

90,4

88,5

85,1

83,3

84,0

85,4

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser kommunens resultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva
kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Et netto driftsresultat på 1,75 prosent av
brutto driftsinntekter er hovedindikatoren beregningsutvalget for kommunesektoren bruker for økonomisk
balanse i kommunene, og er også valgt som finansielt måltall I Karmøy kommune.
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Regnskapet for 2019 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 129 054 896 kroner, eller 4,03 prosent
av driftsinntektene1. Dette er femte år på rad kommunen ligger over «måltallet» på 1,75 prosent. Karmøy har
de siste årene vist en relativt solid kommuneøkonomi.
Det er imidlertid viktig å understreke at de siste årenes gode resultater også skyldes eksterne faktorer. De
siste årene har eksempelvis skatteinngangen nasjonalt blitt vesentlig bedre enn staten har anslått, noe som
har gitt kommunene betydelige merinntekter utover det de har kunnet budsjettere med. I 2019 ble for
eksempel den nasjonale skatteinngangen 7 mrd. kroner bedre enn staten anslo i statsbudsjettet for 2019, noe
som har gitt vesentlige bidrag til regnskapsresultatene i mange kommuner, også Karmøy. For Karmøy var
det i 2019 også en kraftig økning i utbytteinntektene fra Haugaland Kraft, og deler ble satt av til fond. I
tillegg bokførte kommunen en høy verdiøkning på kommunens markedsportefølje (likviditet som er plassert
i penge- og aksjemarkedene). Mens skatteinngangen gjaldt de fleste kommunene, er de to siste faktorene
forhold som gjelder færre kommuner. Karmøys resultat har derfor økt relativt til andre kommuner. I
opprinnelig vedtatt budsjett var det lagt opp til et netto driftsresultat på 1,66 prosent.
Høy vekst i skatteinntektene har også bidratt til relativt positive resultat for kommunesektoren generelt. De
underliggende tallene viser en mer presset kommuneøkonomi, og resultatet for kommunesektoren ville vært
vesentlig lavere enn anbefalt om det ikke hadde vært for de ekstra skatteinntektene. Driftsutgiftene i
kommunesektoren økte mer enn driftsinntektene for tredje år på råd. Samlet var netto driftsresultat på
landsbasis 1,7 prosent, mens sammenlignbare kommuner hadde et netto driftsresultat på 1,4 prosent (dette
er kommunene som inngår i det som kalles kostragruppe 13, som er norske kommuner over 20 000
innbyggere, bortsett fra de største byene).
Karmøys netto driftsresultat består i 2019 av følgende elementer:
Netto driftsresultat (1000 kr)

2018

2019

33 693

53 085

-

21 000

Øvrig netto bruk/avsetning fond mv.

11 306

-4 076

Regnskapsmessig mindreforbruk

28 380

59 046

73 380

129 055

Overføringer fra drift til investering
Utbytte Haugaland Kraft avsatt til fond

SUM Netto driftsresultat

Forklaringen på økt netto driftsresultat er delvis et større regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 enn i 2018,
men også større vedtatte overføringer fra drift til investeringer, og vedtak om å avsette noe av det høyere
utbyttet i Haugaland Kraft til disposisjonsfond. Netto økt bruk av fond for øvrig trekker noe ned.
Regnskapsmessig mindreforbruk er omtalt lengre ned i årsberetningen.
Netto driftsresultat – rangering blant kommunene i Norge
Siden kommunenes netto driftsresultat – og også kommunens samlede budsjettavvik - ofte kan svinge som
følge av eksterne forhold, som for eksempel utvikling i nasjonal skatteinngang og andre forhold kommunen
i liten grad har styring på, har kommunen supplert med indikatorer som tar sikte på å utdype
resultatutviklingen noe.
Dersom alle kommunene rangeres etter netto driftsresultat kom Karmøy på en 45. plass i 2019, basert på
foreløpige regnskapstall i Kostra (disse vil kunne endres når de endelige regnskapstallene er på plass, blant
annet er det en del kommuner uten tall per i dag). Dette er en oppgang fra en 180. plass på fjorårets
1

Til orientering bruker SSB såkalte «konserntall», hvor Karmøy oppgis å ha et netto driftsresultat på 4,1 prosent.
Konserntallet skiller seg fra dette regnskapet ved at også kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og
interkommunale samarbeider er tatt med.

7

regnskapstall. Dette skyldes trolig tidligere nevnte forhold på inntektssiden i Karmøy som ikke er en del av
en nasjonal trend; kraftig økning i utbytteinntekter fra Haugaland Kraft AS og høy avkastning i
finansmarkedene.
Dette ses veldig tydelig når man ser på netto finansposter. Resultat for eksterne finanstransaksjoner i
driftsregnskapet gikk for Karmøy ned fra 3,14 prosent av driftsinntektene i 2018, til -0,67 prosent av
driftsinntektene i 2019 (dvs. netto større inntekter enn utgifter i 2019). Denne endringen er en kombinasjon
av høyere utbytteinntekter, bedre resultat på finansielle instrumenter, og at det var ekstra avdrag på lån i
2018. Også nasjonalt var det en viss reduksjon i kommunenes netto finanskostnader, men ikke i nærheten av
i samme grad som Karmøy.
Resultat eksterne finanstransaksjoner, i % av driftsinntektene

2018

2019

Karmøy

3,14 %

-0,67 %

Kommunegruppe 13 i Kostra («Sammenlignbare kommuner»)

4,59 %

4,05 %

Norge

4,24 %

3,85 %

Dette gav et vesentlig bidrag til at det var en positiv utvikling i netto driftsresultat i Karmøy fra 2018 til 2019,
mens det var en negativ resultatutvikling totalt sett for landet. Netto driftsresultatet viser hva kommunen
har igjen til avsetninger, overføringer fra drift til investering – samt regnskapsmessig mer- eller
mindreforbruk. Tabellen under viser netto driftsresultat dekomponert i ulike deler, og sammenlignet med
foreløpige regnskapstall nasjonalt:
Sammensetning av netto driftsresultat (% av driftsinntektene)

Karmøy

K13

Norge

Overføring fra drift til investering

1,66 %

0,76 %

0,96 %

Netto bruk/avsetning fond

0,54 %

-0,30 %

-0,34 %

Regnskapsmessig mindreforbruk

1,88 %

0,96 %

1,08 %

Sum netto driftsresultat

4,08 %

1,42 %

1,70 %

Dette viser konserntall, så det vil være noen mindre avvik fra kommunekassetallene i denne årsberetning.
Kommunekassen hadde et netto driftsresultat på 4,03 prosent av driftsinntektene, men resultatet for kommunekonsern
(inklusive interkommunale selskaper mv) var på 4,08 prosent.
Overføring fra drift til investeringer: For å oppnå et netto driftsresultat i tråd med måltallet på 1,75 prosent av
driftsinntektene, budsjetterer Karmøy med å bruke deler av driftsinntektene til å finansiere investeringer.
Dette gjøres gjennom å bokføre overføring fra drift til investeringer.
Netto bruk/avsetning til fond: Resultatet for 2019 er i Karmøy preget av at deler av de ekstra høye
utbytteinntektene ble vedtatt avsatt til fond. Dette utgjorde 21 mill. kroner (eller 0,65 prosent av sum
driftsinntekter), og forklarer mesteparten av forskjellen mellom Karmøy og nasjonale tall.
Regnskapsmessig mindreforbruk: Positive tall for de fleste kommunene, noe som var forventet på bakgrunn av
vesentlig høyere skatteinntekter enn statens anslag for 2019. Høyere tall for Karmøy skyldes i tillegg høyere
inntekter for markedsporteføljen enn budsjettert. Disse ble 25,7 mill. kroner bedre enn budsjettert (eller 0,79
prosent av driftsinntektene), og er en viktig årsak til at Karmøy fikk et større regnskapsmessig
mindreforbruk enn nasjonalt.
Det er viktig å understreke at deler av dette er midlertidige effekter. Avkastning i finansmarkedet svinger.
Selv om dette over tid har gitt gode resultat, var tallene svake i 2018, mens situasjonen i finansmarkedene i
2020 har vært svært urolige. Utbytteinntektene kan gå ned igjen. Finansinntektene vil svinge en del fra år til
år. Ser man bare på driftsinntekter og driftsutgifter (før finansposter) så økte brutto driftsinntekter per
innbygger med 4,2 prosent i 2019 mens brutto driftsutgifter økte med 6,3 prosent. Dette viser en
underliggende utfordring på utgiftssiden i kommunen.

8

Budsjettavvik egen tjenesteproduksjon
Kommunen har også en indikator som ser på budsjettavviket i «egen tjenesteproduksjon» 2. Denne
indikatoren ser på budsjettavvik i kommunens egen tjenesteproduksjon, men holder frie inntekter,
finansposter og lignende utenfor. Ved å se kun på tjenesteproduksjonen isolerer man kommunens egen drift
fra endringer i eksterne rammebetingelser som avkastning i finansmarkedet, renteutvikling og
skatteinngang. Indikatorer vil dermed si noe om kommunens evne til økonomistyring i tjenestene.
Indikatoren her var stabilt positivt i årene 2015-2017. I 2018 snudde dette, i hovedsak knyttet til at
kommunen gjennom 2018 opplevde en høy vekst i kostnadene på omsorgsområdet. Denne veksten fortsatte
høsten 2018 og inn i 2019, og gav merforbruk også i 2019, selv om kostnadene i 2. halvår viste tegn til å
stabilisere seg. Tallet for 2019 må ses i lys av at det ble gitt en ekstrabevilgning på 33 mill. kroner fra
kommunestyret i mai 2019 for å dekke noe av de økte kostnadene som omsorgssektoren hadde tatt med seg
inn i året. Uten denne ville det negative avviket her vært vesentlig større, 1,25 prosent av driftsinntektene..
Årsakene til dette budsjettavviket er beskrevet i omtalen av det regnskapsmessige mindreforbruket lengre
ned i årsberetningen.

Stabilt lavt nivå på skatteinngangen
Karmøy kommune er en lavinntektskommune. Dette vises ved at skatteinngangen per innbygger ligger
langt under landsgjennomsnittet, og kommunen er avhengig av store overføringer fra kommuner med bedre
skatteinntekter, for å kunne opprettholde de kommunale tjenestene på det nivået vi har. I 2018 mottok
Karmøy kommune over 122,8 mill. kroner i såkalt «inntektsutjevning», som er ordningen for å overføre
skatteinntekter fra kommuner med høy skatteinngang til kommuner som har lav skatteinngang.
I årene frem til og med 2014 lå Karmøy med en skatteinngang rundt 90 prosent av landsgjennomsnittet per
innbygger. I 2014 mottok Karmøy 47 mill. kroner i slik skatteutjevning. I årene deretter falt skatteinngangen i
Karmøy sammenlignet med landsgjennomsnittet til en bunnotering i 2017 på 83,3 prosent. De siste to årene
har trenden vært svakt positiv. I 2019 endte Karmøy med en skatteinngang på 85,4 prosent av
landsgjennomsnittet.

Måltall 2: Utviklingen i lånegjelden
2011

2012

Måltall 2: Justert lånegjeld, % av driftsinnt.
Se egen definisjon.

Langsiktig lånegjeld , i % av driftsinntektene
(fratrukket ubrukte lånemidler)

Lånefinansiering av investeringene

84,6

74,9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

31,0

34,0

33,0

31,4

34,9

34,1

35,3

59,4

61,8

59,8

58,1

62,3

62,3

67,2

85,5

65,9

49,8

53,9

62,5

32,9

49,0

Det er flere måter å måle kommunens lånegjeld på, og hensikten med kommunens finansielle måltall er å gi
et uttrykk for kommunekassens gjeldsbelastning. Justert lånegjeldsgrad tar sikte på å uttrykke den netto
gjeld som belaster kommunekassen. Derfor er dette et gjeldsbegrep hvor investeringer som dekkes gjennom
de kommunale gebyrene (vann, avløp og renovasjon) og lån til videre utlån (startlån mv) som dekkes av
låntakerne – er tatt ut, samt noen andre korrigeringer. Begrunnelsen for disse ligger i sak om finansielle
måltall.

2

Indikatoren fremkommer som netto avvik mellom budsjett og regnskap på kostrafunksjonene 100-393, samt 860
(motpost avskrivninger), fratrukket avviket som gjelder sektor for vann, avløp og renovasjon (hvor netto avvik etter
fondstransaksjoner normalt i stor grad et uttrykk for kapitalkostnader).
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Justert lånegjeld fremkommer slik:
Definisjon justert lånegjeld (tall i hele 1000)

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

2 188 001

2 111 242

2 155 564

- Ubrukte lånemidler

-334 607

-162 414

-3 238

- Totale utlån (ekskl. ansvarlige lån til Haugaland
Kraft AS)

-144 594

-174 092

-209 938

- Selvkostinvesteringer (kapitalgrunnlaget for
selvkost)

-675 590

-733 322

-815 544

0

0

-454

5 500

5 250

5 000

SUM JUSTERT LÅNEGJELD

1 038 709

1 046 664

1 131 392

Sum brutto driftsinntekter

2 976 110

3 070 930

3 201 944

34,9 %

34,1 %

35,3 %

Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelse)

- Interkommunal andel
+ Langsiktige leieavtaler

I % av brutto driftsinntekter

Justert lånegjeldsgrad
Justert lånegjeldsgrad gikk opp fra 34,1 prosent i 2018 til 35,3 prosent i 2019. Dette er en lavere vekst enn
anslått i opprinnelig budsjett, noe som skyldes lavere investeringer enn planlagt i 2018. Dette har medført at
behovet for bruk av lånemidler er lavere enn opprinnelig planlagt. Mye av lånemidlene ble dessuten brukt
på investeringer i selvkostområdene. Siden det er abonnentene og ikke kommunekassen som har
belastningen med tilbakebetalingen, er dette holdt utenfor i beregningen av justert lånegjeldsgrad.
Når justert lånegjeldsgrad per 31.12.2019 er lavere enn opprinnelig budsjettert, er det i praksis i stor grad
snakk om en utsettelse av låneopptakene. Dette skyldes at kommunen fortsatt forventer å gjennomføre disse
prosjektene, men at de kommer senere enn opprinnelig planlagt.
De siste to årene har ikke brutto lånegjeld (hvor mye lån kommunen har tatt opp) endret seg vesentlig. Dette
må ses i sammenheng med at man særlig i 2017 hadde betydelig låneopptak til investeringer som ikke ble
gjennomført som planlagt det året, og man hadde derfor betydelig ubrukte lånemidler på det tidspunktet.
Her er praksis endret, og det var per 31.12.19 veldig lite ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld, dvs. lån som er
brukt, har dermed økt gjennom perioden. I 2019 brukte kommunen 303,7 mill. kroner i lånemidler til
finansiering av investeringer (mot 212 mill. kroner i 2018).
Langsiktig lånegjeld – fratrukket ubrukte lånemidler
Mens justert lånegjeldsgrad handler om kommunekassens gjeldsbelastning – vil kommunens samlede gjeld
være relevant for innbyggerne. Selvkostinvesteringer belaster kanskje ikke kommunekassen, men samtidig
betales de kommunale avgiftene av alle husstandene i kommunen, og man kan argumentere med at det til
syvende og sist er de samme som får belastningen for slike utgifter som for de andre kommunale tjenester.
Om de får økte kostnader i form av høyere kommunale avgifter, økt eiendomsskatt eller svekkede
kommunale tjenester kan sånn sett argumenteres for å være underordnet, slik at disse investeringene også
bør telle med i vurderingen av den gjeldsbyrden kommunen opptar på vegne av våre innbyggere.
I 2018 var kommunens avdrag større enn kommunens låneopptak. Langsiktig lånegjeld har derfor gått ned fra
2017 til 2018. På den annen side hadde kommunen en betydelig sum ubrukte lånemidler per 31.12.17, og
mye av disse har vært benyttet i løpet av året. Kommunen har i 2018 hatt bruk av lånemidler på 212 mill.
kroner. Langsiktig lånegjeld, fratrukket ubrukte lånemidler, er derfor gått opp fra 62,3 til 63,5 prosent av sum
brutto driftsinntekter fra 2017 til 2018.
I 2019 økte langsiktig lånegjeld, fratrukket ubrukte lånemidler), fra 1948,8 mill. kroner til 2152,3 mill. kroner,
eller fra 63,5 prosent til 67,2 prosent målt i forhold til kommunens sum driftsinntekter. Denne økningen på
203,5 mill. kroner er en funksjon av at det er brukt 303,7 mill. kroner i lånemidler, mens det er bokført
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avdrag 100,2 mill. kroner i avdrag. Av avdragene gjelder 12,4 mill. kroner startlån (bokføres i
investeringsregnskapet), mens 87,8 mill. kroner er avdrag bokført i driftsregnskapet.
Lånefinansiering av investeringene
Det bør være et mål å egenfinansiere en andel av investeringene. Dette vil kunne bidra til å realisere
nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer uten at gjelden vokser for raskt. I 2019 utgjorde netto bruk
av lån 49 prosent av brutto investeringsutgifter. Dette er en mye lavere lånefinansieringsgrad enn de
foregående årene. En av årsakene er at kommunen mottok investeringstilskudd for Vea 2 på 99,7 mill.
kroner i 2018, samt regnskapsmessig effekt av justeringsavtaler. I tråd med god kommunal regnskapsskikk
føres dette som kjøp av anleggsmidler, og betegnes som overføring fra andre, noe som slår ut i at en mindre
del av investeringer i anleggsmidler er finansiert med lån (og mer er finansiert med overføring fra andre).
Dette er redegjort for nærmere i note 15.

Måltall 3: Økonomiske reserver

Måltall 3: Disposisjonsfond, % av driftsinnt.
Inkl. siste års regnskapsmessige mer-/ mindreforb.

Likviditetsgrad 2
Kommunebarometeret - Økonomi
(rangering, kilde: Kommunal Rapport)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,0

2,7

3,4

3,6

4,8

7,4

9,7

10,4

12,5

1,3

1,4

1,4

1,4

1,9

2,3

2,2

2,0

1,8

307

230

160

161

106

74

72

73

i/t

Disposisjonsfond
Kommunen bør ha tilstrekkelige økonomiske reserver, noe som er bakgrunnen for måltall 3 om at
kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter. For å ta hensyn til
siste års regnskap bruker måltallet en definisjon som er lik disposisjonsfondet per 31.12. pluss siste års
regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk.
De siste årene har kommunen hatt til dels store positive beløp i regnskapsmessig mindreforbruk, så også i
2019. Disse midlene er i hovedsak blitt satt av til å styrke kommunens disposisjonsfond, og fondet er nå
større enn måltallet på 7,5 prosent. Per 31.12.2019 var fondet på 12,5 prosent av sum driftsinntekter. Det ble i
budsjettet for 2020 planlagt med bruk av disposisjonsfond til å finansiere investeringer i økonomiplanen.
Disposisjonsfond inkl. siste års regnskapsmessige
mer- eller mindreforbruk (tall i hele 1000)
Disposisjonsfond per 31.12.
Siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk
SUM
I prosent av driftsinntektene

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

209 679

291 951

340 261

79 233

28 380

59 046

288 912

320 331

399 306

9,7 %

10,4 %

12,5 %

Kommunen har nå disposisjonsfond som er noe over gjennomsnittet nasjonalt, både i landstallene og for
sammenlignbare kommuner (K13-gruppen i Kostra).
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Disposisjonsfond 2018
I prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Disposisjonsfond
Regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk

Karmøy

K13

Norge

11,3 %

9,9 %

9,4 %

1,9 %

1,4 %

0,9 %

Tabellen over bruker såkalte konserntall fra SSB. Disse inkluder bl.a. kommunale foretak og interkommunale selskaper.
Tallene for Karmøy avviker derfor litt fra regnskapstallene for kommunekassen.
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, samt markedsbaserte plasseringer som
er klassifisert som omløpsmidler og som raskt kan omgjøres i kontakter. Nøkkeltallet bør være større enn 1,
hvilket vil si at tilgjengelige midler fullt ut kan dekke kortsiktige forpliktelser. Per 2019 har Karmøy fortsatt
god likviditet. Likviditetsgraden er gått noe ned. En forklaring på dette er at kommunen nå har mindre
ubrukte lånemidler enn tidligere. Gode resultatet og økte fondsreserver trekker i motsatt retning. Deler av
dette av planlagt brukt til finansiering av investeringer i årene fremover, noe som vil trekke
likviditetsgraden ned.

Likviditetsgrad 2 (tall i hele 1000)

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

Aksjer og andeler

122 981

110 488

117 991

Obligasjoner

385 074

395 651

377 455

Kasse, bank

591 216

421 458

322 960

1 099 271

927 597

818 406

456 544

438 270

426 145

39 984

33 407

19 496

496 528

471 676

445 641

2,2

2,0

1,8

SUM Likviditet (A)
Kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM KORTSIKTIG GJELD (2)
LIKVIDITETSGRAD 2 (A/B)

Kommunebarometeret - økonomi
Kommunal Rapport utarbeidet en samleindikator for kommunenes økonomiske stilling, som en delindeks i
sitt Kommunebarometer. Indikatoren tar for seg ulike indikatorer for både driftsbalanse, gjeldsvekst og
økonomiske reserver – i tillegg til blant annet investeringsnivå og premieavvik med videre. I tillegg til siste
rås verdier, vil den også vekte resultatene over siste 4 år. Indikatoren kan dermed fungere som en slags
oppsummering av den økonomiske tilstanden sammenlignet med andre kommuner.
Kommunal Rapport har informert om at barometertallene for 2019 ikke kommer før i april.

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk viser om kommunen samlet har hatt budsjettmessig dekning for de
utgiftene kommunen har hatt, uavhengig av hvordan dette er finansiert. Den viser også om kommunen
samlet sett har hatt et overforbruk eller underforbruk i forhold til budsjett, ikke om budsjett/regnskap er
gjort opp med en god økonomisk balanse. Dette er det derfor viktig å skille fra netto driftsresultat som er
målet på økonomisk balanse i kommunesektoren.
Karmøy kommune bokførte et regnskapsmessig mindreforbruk på 59 045 707,84 kroner, noe som tilsvarer
1,8 prosent av driftsinntektene, som er om lag det dobbelte av 2018.. Karmøy kommune har ikke bokført
regnskapsmessig merforbruk siden 1980.
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Sentrale poster (budsjett- og regnskapsskjema 1A)
Forskrifter til kommuneloven spesifiser at årsbudsjett og driftsregnskap skal stilles opp på bestemte måter.
Disse kalles budsjett- og regnskapsskjema 1A og 1B. Skjema 1A viser i hovedsak sentrale inntektsposter som
skatt og rammetilskudd, finansposter og sentralt førte bruk og avsetning til fond mv. Resultater her viser
hvor mye midler kommunen har disponibelt til drift, som videre spesifiseres i skjema 1B.
Regnskapet viser at Karmøy kommune hadde et positivt avvik på 68,1 mill. kroner i skjema 1A, mot et
positivt avvik på 31,5 mill. kroner i 2018.. De viktigste faktorene for dette er forklart under:


Høyere frie inntekter enn budsjettert: +42,6 mill. kroner (2018: +24,0 mill. kroner).
De siste årene har skatteinngangen til kommunene vært høyere enn det staten la til grunn for det
økonomiske opplegget til kommunene i statsbudsjettet. Skatteinngangen i 2018 ble ca. 4 mrd. kroner
mer til kommunene, mens skatteinngangen i 2019 ble hele 7 mrd. høyere enn staten la til grunn i
statsbudsjettet for 2019, og 5,6 mrd. kroner mer enn anslaget fra revidert nasjonalbudsjett som ble
lagt frem i mai 2019. Dette forklarer hvorfor de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ble så mye
bedre enn budsjettert, og i større grad enn i 2018.
Denne merskatteveksten påvirker i utgangspunktet ikke inntektsveksten for 2020, og
inntektsveksten er derfor å regne som en engangsinntekt og er dermed ikke en finansieringskilde for
varige økninger i driftsutgiftene.
Denne økte skatteinngangen gav merinntekter for kommunene, også i Karmøy. En svakere
befolkningsutvikling trakk isolert sett Karmøys andel av inntektene ned, men dette ble altså mer enn
oppveiet av at skatteinngangen totalt sett var så god.



Høyere inntekter fra eiendomsskatt -0,6 mill. kroner (2018: +17,5 mill. kroner).
Eiendomsskatteinntektene ble noe lavere enn justert budsjett. Avviket må ses i sammenheng med at
inntektsanslaget ble økt med 9 mill. kroner i kommunestyrevedtak i mai 2019, slik at inntektene også
her ble større enn opprinnelig budsjettert. Økte inntekter skyldes en kombinasjon av gamle verk og
bruk som ble taksert som næringseiendom på grunn av endringer i regelverket, og fikk høyere
takster enn de usikre anslagene som lå til grunn i budsjettet. I tillegg har økte boligverdier fra
skatteetaten og flere takserte eiendommer gitt økte inntekter. Det er en pågående utfasing av
eiendomsskatt fra den tidligere ordningen for eiendomsskatt på verk og bruk.



Andre sentralt førte statstilskudd -1,8 mill. kroner (2018: -3,5 mill. kroner).
Dette gjelder i hovedsak integreringstilskudd og rente- og avdragskompensasjoner.
Integreringstilskuddet ble 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldtes primært at
tilskuddssatsene økte mindre enn prisveksten som ble lagt til grunn i budsjettet. Bosettingstallene
ble om lag som budsjettert. Rente- og avdragskompensasjon ble om lag 0,5 mill. kroner lavere enn
budsjettert.



Netto eksterne finanstransaksjoner +31,6 mill. kroner (2018: -5,5 mill. kroner).
Mens finansmarkedene hadde et svakt år i 2018, som trakk resultatet ned, ble 2019 et svært godt år
for kommunens finansinntekter. Avviket fra justert budsjett er i hovedsak knyttet til høy avkastning
i finansmarkedene. Karmøy kommune tar risiko når kommunen plasserer likvide midler i markedet.
Dette har ofte gitt gode ekstrainntekter, men kommunen må da tåle at det svinger. Kommunens
markedsportefølje hadde i 2018 en negativ avkastning på -2,4 mill. kroner, noe som var ca. 16 mill.
kroner dårligere enn budsjettert. I 2019 var avkastning +43,0 mill. kroner, eller 25,7 mill. kroner mer
enn budsjettert. Det ble tatt ut 50 mill. kroner av disse plasseringene høsten 2019.
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Markedsplasseringen hadde en verdi per 31.12.19 på 493 mill. kroner. Kommunen har i den
forbindelse et bufferfond på 20 mill. kroner som kan trekkes på om nødvendig for så skjerme driften
fra svingninger i finansmarkedene
I tillegg kom det inn nesten 45 mill. kroner mer i utbytteinntekter fra Haugaland Kraft. De høyere
utbytteinntektene ble av kommunestyret delvis brukt til økt ramme innenfor tjenesteområde
omsorg, og delvis satt av til disposisjonsfond med den hensikt at midlene skal reinvesteres for å
stimulere til ny regional utvikling. I forhold til justert budsjett var det derfor bare et mindre avvik.
Som figurene under viser, var 2019 et eksepsjonelt år for finansinntektene.

Tall i 1000 kr.

Øvrige renteposter viste også en positiv utvikling. Karmøy hadde god likviditet, noe som gav 4,3
mill. kroner i høyere renteinntekter på bank og utlån enn budsjettert. Etterslepet på investeringene
medførte at kommunen reduserte låneopptaket i forhold til budsjett, noe som gav om lag 2,1 mill.
kroner i mindre renteutgifter enn budsjettert.
Det vises til finansrapport 3. tertial 2018 for mer detaljert informasjon om finanspostene, herunder
risiko og resultat.

Avvik i tjenesteområdene (budsjett- og regnskapsskjema 1B)
I tjenesteområdene var det et negativt avvik på -9,0 mill. kroner (mot -3,1 mill. kroner i 2019). Dette er et
netto avvik, der særlig omsorg trekker resultatet ned mens skole har det største avviket i positiv retning.
I denne årsberetningen er det valgt å forklare avvikene per tjenesteområde i tre deler. Først omtales et avvik
som skyldes pensjonspostene og avskrivninger, deretter forklares øvrige avvik.
I tabellen under er avvikene mellom justert budsjett og regnskap per tjenesteområde vist, men splittet opp i
tre deler. Den første kolonnen viser hvor mye av avviket som ligger på sentrale ansvar (dette er i all
hovedsak knyttet til pensjon), deretter hvor stor del av avviket som er knyttet til avskrivninger. Deretter
kommer øvrige avvik, som da i hovedsak er avvikene i etatenes drift av tjenestene. Til slutt kommer sum
avvik per tjenesteområde.
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Avvik i tjenesteområde (budsjett-/regnskapsskjema 1B)
Avvik sentrale
tall i 1000 kr
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
16 Brann- og ulykkesvern
17 VAR
18 Økonomi

Avskrivninger

ansvar/pensjon

456
-1 374
-807
-319
-90
-7
-1 525
-15 085
-760
-247
-501
-373
-37
-137
-99
6
-465
20 625
-740

Øvrige avvik drift Sum avvik

-1 393

6 482

5 545

8

-6 304

-7 670

185

14 417

13 795

-326

1 444

798

-543

-966

-1 599

0

-195

-202

0

3 332

1 808

-15

-20 427

-35 527

0

1 449

688

0

-1 721

-1 967

65

-155

-591

-177

737

186

-119

-1 938

-2 095

-119

700

444

-780

60

-819

-4

-4 022

-4 021

-1 266

-2 486

-4 216

4 485

1 296

26 407

-

-8 296

-9 036

Pensjon
Den årlige premien for pensjoner vil variere betydelig fra år til år, blant annet fordi lønnsveksten varierer.
For å jevne ut svingningene i premiene er det etablert en ordning for å fordele premietoppene over flere år.
Dette skal gi økt stabilitet og mer forutsigbare budsjettrammer for den enkelte kommune. Ordningen
fungerer i praksis slik at kommunene utgiftsfører en beregnet pensjonskostnad etter nærmere fastsatte
regler, i stedet for årlig betalt premie. Den årlige betalte premien føres på tjenesteområdene, mens
differansen mellom dette og den beregnede pensjonskostnaden, det såkalte «premieavviket» føres på en
egen funksjon. I Karmøy kommunens oppsett ligger funksjonen for premieavvik under tjenesteområde 18
økonomi. Mens anslaget for beregnet pensjonskostnad er nokså stabilt, er prognosene for forholdet mellom
betalte premier og premieavvik noe som kan endre seg mye.
I regnskapet for 2019 ble pensjonspremiene større enn lagt til grunn i justert budsjett. Dette gav høyere
kostnad på de ulike tjenesteområdene. Samtidig fikk kommunen da et større inntektsført premieavvik, som
gjorde at samlet avvik fra beregnet pensjonskostnad ikke ble så stort. Det er dette premieavviket som gir et
så stort positivt avvik på tjenesteområde 18 økonomi.
Premieavviket gjør i praksis at pensjonspremiene ikke nødvendigvis får full effekt det enkelte regnskapsår.
For å sikre at det over tid blir samsvar mellom regnskapsførte pensjonskostnader og betalte premier må
dette premieavviket regnskapsføres i påfølgende år. Dette kalles amortisering av tidligere års premieavvik.
Høyere premier og høyere premieavvik i 2019 vil altså isolert sett bety høyere kostnad i regnskapene for
Karmøy fremover, da dette skal amortiseres i regnskapene over de neste 7 årene. Premieavviket i 2018 ble på
68,1 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift), mot budsjettert 49,3 mill. kroner.
Av tabellen under ser en samtidig at et stort merforbruk på lønn på tjenesteområde 08 omsorg bidratt til at
en større del av pensjonspremiene er knyttet til omsorg.

Avskrivninger
Avskrivninger i kommuneregnskapet brukes for å synliggjøre verdiforringelsen av varige driftsmidlene i de
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ulike tjenester. Nøkkeltall for netto driftsutgifter på en tjeneste er derfor inklusive avskrivninger. Disse
avskrivningene har imidlertid ikke noe netto resultateffekt, da kommuneregnskapet i stedet bokfører avdrag
på lån. Avskrivninger ført på tjenestene «nulles» derfor ut gjennom en egen motpost for avskrivninger
(kostra funksjon 860). Denne motposten ligger under tjenesteområde 18 Økonomi.
Karmøy kommune har lagt om kommunens anleggsregister. Dette gir bedre regnskapskvalitet, men har også
medført at avskrivninger i justert budsjett var basert på noe ufullstendige anslag. Dette påvirker kostnadene
på de enkelte tjenesteområdene. Dette har som forklart over ingen netto effekt, men som tabellen viser gav
det en del utslag på ulike tjenesteområdene. Totalt sett ble bokførte avskrivninger om lag 4,5 mill. kroner
høyere enn anslått i justert budsjett, hvilket vises igjen ved et positivt avvik på tjenesteområde 18.

Avvik i tjenesteproduksjonen for øvrig.
Figuren viser avvikene mellom regnskap og justert budsjett per tjenesteområde, etter at sentrale ansvar
(pensjon), og avskrivninger er tatt ut. Tjenesteområdene med de største avvikene er kommentert under.



01 Administrasjon (+6,5 mill. kroner): Kommunen fikk et positivt avvik på administrasjonspostene.
Det er flere områder som bidrar til dette. En del kostnader knyttet til IT og digitalisering har lagt på
vent til avklaring på prosessen om det skulle etableres en interkommunal IT-avdeling. En del
kostnader påløp derfor ikke som planlagt i 2019. Karmøy kommune har også inngått avtaler med
noen av nabokommunene om å yte juridiske tjenester. Dette gir et positivt avvik i 2019 fordi de
andre kommunene er med på å dekke en del faste utgifter knyttet til tjenesten, samt at deler av disse
tjenestene har blitt ytt med eksisterende bemanning i en mindre del av året. I tråd med avtalen er det
ansatt en del nye jurister og økt administrativ kapasitet i løpet av året. I tillegg er det noe
mindreforbruk i blant annet personalavdeling og bedriftshelsetjeneste på grunn av
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sykemeldinger/vakanser. 1 mill. kroner er budsjettet ble dessuten «fryst» i kommunestyresak 46/19
Håndtering av økte utgifter og inntekter. Dette gav mindre rom til igangsetting av prosjekter og
organisasjonsutvikling.


02 Barnehage (-6,3 mill. kroner): Hovedforklaringen her er et negativt avvik på ikke-kommunal
barnehagedrift på -6,1 mill. kroner. Om lag halvparten av dette er en konsekvens av at
tilskuddssatsen ble økt som følge av en klagesak. I tillegg var etterspørselen etter barnehageplasser
høyere enn anslått. Tall fra Kostra viser at antall barn 1-5 år ble redusert med 2,27 prosent, mens
korrigerte oppholdstimer bare ble redusert med 1,47 prosent. Oppholdstid per barn er dermed økt
fra 2018 til 2019.
Det var også et negativt avvik på -3,4 mill. kroner knyttet til styrket tilbud førskolebarn. Kostnadene
har steget relativt mye de senere årene, men gikk reelt sett ned fra 2018 til 2019. Det er gjort tiltak for
å få kontroll over kostnadene. Blant annet ved å tenke ressurser i sammenheng ved oppfølging av
flere vedtak og omorganisering av driften av det spesialpedagogiske tilbudet. Arbeidet fortsetter inn
i 2020, og rådmannen har tro på at det skal føre til en bedre ressursutnyttelse av bemanning, som vil
være til det beste for barn med spesielle behov og samtidig redusere kostnader på dette området.
På den annen side var det positive driftsavvik i de kommunale barnehagene, og i sektor barnehage
sentralt.



03 Skole (+14,4 mill. kroner): Det ble i 2019 iverksatt flere sparingstiltak for å lage en buffer for å
kunne dekke inn merforbruk andre steder i oppvekst- og kulturetaten/kommunen. I tillegg ble det
iverksatt innsparingstiltak for skole for å komme ned på K13 nivå (KOSTRA), som resulterte at det
totale mindreforbruket er på 12,6 mill. kroner, som tilsvarer 2,6 prosent av årsbudsjett for skole.
Av det positive avviket er også 1,5 mill. kroner knyttet til teknisk sektor. Dette gjelder blant annet
redusert bruk av vikarer innenfor renhold og byggforvaltning, utsatt rekruttering av byggdriftere og
utsettelse av planlagte vedlikeholdsprosjekter. Det vises til omtale av håndtering av økte utgifter og
inntekter i kommunestyresak 46/19.



04 Kultur (+1,4 mill. kroner): Avviket er en sum av flere mindre avvik. Blant annet knyttet til noe
mindreforbruk på lønn, mindre bruk av konsulenttjenester. I tillegg var det færre søknader på
slutten av året.



07 Helse (+3,3 mill. kroner): Avviket er i hovedsak knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Årsaken til dette er en kombinasjon av ekstra tilskuddsmidler og mindreforbruk på lønn på grunn
av vansker med rekruttering av helsesykepleiere, sykefravær og vakante stillinger i perioder. Også
et mindreforbruk på grunn av forsinket oppstart for ny stilling knyttet til helsefremmende og
forebyggende arbeid.



08 Omsorg (-20,4 mill. kroner): Kommunen opplevde en høy vekst i aktivitet og kostnader i
omsorgssektoren gjennom 2018 og inn i 2019. Fullårskonsekvensen av denne veksten har gitt
betydelige økonomiske utfordringer i 2019. Kommunestyret vedtok i mai å disponere 33 mill. kroner
av økte inntekter til økt ramme på tjenesteområde omsorg. Det ble samtidig vedtatt betydelige krav
til effektivisering. Dette har vært krevende å realisere, og sektoren har derfor også etter
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ekstrabevilgningen hatt negative prognoser. Avviket ble imidlertid noe lavere enn anslått i høst, som
følge av at kommunen får dekket en større del av kostnadene gjennom refusjonsordningen for
ressurskrevende brukere enn antatt i prognosen. Kostnader til brukerstyrt personlig assistanse økte
med 58 prosent fra 2018 til 2019, og har vært den enkelttjenesten som har økt mest i kostnad.
En krevende situasjon har vært knyttet til utskrivningsklare pasienter. Til tross for økt kapasitet
gjennom året i form av bruk av dobbeltrom ved Norheim BBH har kommunens utgifter til
overliggerdøgn på sykehuset økt betydelig fra 2019 til 2020. Dette alene står for 8,8 mill. kroner av
avviket på tjenesteområde omsorg i 2019. Det er gjort nye tiltak for å øke kapasiteten på mottak av
disse pasientene både i 2019 og i 2020-budsjettet.
Generelt har kostnadene økt mer i Karmøy enn i sammenlignbare kommune. Netto driftsutgifter
justert for beregnet utgiftsbehov per innbygger økte med 9 prosent fra 2018 til 2019 i Karmøy, mens
tilsvarende tall for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet var mellom var hhv 5,9 og
5,4 prosent. Det kan se ut som en kostnadene nådde en foreløpig topp sommeren 2019, for deretter å
falle noe utover høsten. Dette sær særlig ut til å være tilfelle for institusjonsplasser. I 12 ukers
perioden uke 41-52 var arbeidede timer der 2,85 prosent mindre enn 12 ukers-perioden uke 29-40.
Tilsvarende tall for bolig- og miljøarbeidertjenester var 3,28 prosent mindre. Innenfor de ordinære
somatiske hjemmetjenestene var det imidlertid en økning på 0,70 prosent. Kommunestyret vedtok i
mai 2019 et mål om 5 prosent reduksjon i utført tid innenfor disse tre områdene. Tallene over viser at
tiltak har hatt positiv effekt på noen områder, men totalt sett er dette målet ikke oppnådd.


09 Sosial (+1,4 mill. kroner): Mindreforbruk innen tilbud til personer med rusproblemer, som gir et
positivt avvik på +2,4 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet vakante stillinger og
stillingsstopp. Det er også rekrutteringsvansker til stillinger som lege og psykolog. Alle brukerne
har fått tjenester, men det er redusert kvalitet, med redusert tilgjengelighet og strengere prioritering
av oppgaver.
Det er et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp (-1,8 mill. kroner om man holder flyktninger
utenom). Dette skyldes i hovedsak flere brukere samt økte kostnader til husleie og strøm. I tillegg er
det økte utbetalinger av løpende livsopphold. Dette må sees i sammenheng med at brukermassen
har endret seg. Vi har fått inn flere brukere som har barn, og da har de også krav på større
utbetalinger til livsopphold. Det jobbes med å gi ekstra arbeidsrettet bistand til langtidsmottakere av
sosial stønad. I tillegg kartlegger en om det er brukere som kan ha krav på ytelser som
arbeidsavklaringspenger eller uførestønad. Når det gjelder brukere med barn, så har Karmøy
kommune fått tilskudd fra Fylkesmannen til å opprette en stilling som familieveileder i NAV. Denne
stillingen jobber kun opp mot familier som mottar sosial stønad.
Innenfor flyktningefeltet er det samlet sett om lag balanse på utgiftssiden. På grunn av endringer i
sammensetningen av flyktninggruppen som er bosatt har kostnadene forskjøvet seg noe fra
introduksjonsprogrammet til sosialhjelp og andre kostnader. Dette skyldes at det er bosatt familier i
større grad, noe som blant annet gir færre deltakere på introduksjonsordningen, men større
utbetalinger til livsopphold.



10 Barnevern (-1,7 mill. kroner): Tjenesteområde barnevern fikk et negativt avvik på -1,7 mill.
kroner. Dette var varslet tidlig, og det ble i mai gjort vedtak om tiltak for å redusere kostnadene.
Tiltakene har hatt effekt, og det negative avviket er mindre enn varslet i budsjettoppfølgingene. I
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forhold til forutsetningene i opprinnelig budsjett har det vært en dreining mot økte kostnader til
forebyggende tiltak. Dette skyldes merutgifter til fast ansatte besøkshjem og oppdragstakere
(avlasterdommen). I tillegg har barneverntjenesten merutgifter knyttet til økte forebyggende tiltak i
hjemmet som miljøarbeid, familieveiledning og arbeid ut fra Familiesenteret. Antall barn med
hjelpetiltak er redusert for å kunne prioritere de barna med størst behov et bedre tilbud. Det ble i
2019 registrert 4 omsorgsovertakelser, ned fra 9 i 2018. Utgifter til kjøp av plasser fra Bufetat er
lavere enn de har vært de siste par år, herunder at bruk av akuttplasser/beredskapshjem er det
lavere. Det kan tyde på at det nå sees effekt av satsing på å jobbe mer med familiene, bevisst satsing
på tiltak ved mottatte meldinger og tiltak i Familiesenteret.


13 Bolig (-1,9 mill. kroner): Av totalavviket skyldes 1.7 mill. kroner svikt i husleieinntektene.
Bakgrunnen for budsjettavviket på utleie er at det finnes mange private boliger til leie i Karmøy
kommune, og at kommunen dermed får færre søknader om kommunale boliger. I 2017 søkte 175
personer om boliger, i 2018 søkte 139 og i 2019 søkte 146, noe som representerer en nedgang på vel
20 %. Kommunen har derfor solgt noen boliger og vurderer å ytterligere å redusere totalt antall
kommunale boliger dersom denne trenden fortsetter. En annen årsak kan være at boligene ikke
tilfredsstiller dagens behov på grunn av endring i brukergruppen. Et tiltak her er derfor å selge ut de
boenhetene som anses som uegnet og føre opp nye boliger som er tilpasset en endret brukergruppe.



16 Brann- og ulykkesvern (-4,0 mill. kroner): Det negative avviket skyldes i hovedsak økt tilskudd
til Haugaland Brann og Redning IKS (HBR) på 3,1 mill. kroner og etterslep lønn 2018 på 0,4 mill.
kroner. I tillegg er det kostnader knyttet til drift i en overgangsperiode. Som varslet i
budsjettoppfølgingene har det vært uklarhet rundt årets kostnad. Det er fortsatt ikke avklart hvilken
konsekvens Haugesund kommunes utmelding vil få på kostnader til Karmøy kommune. For 2019 er
Haugesund kommunes andel belastet gjenværende eierkommuner, noe som er årsaken til at
regnskapet er belastet et større beløp enn budsjettert.



17 Vann, avløp og renovasjon (-2,4 mill. kroner): Tjenesteområdet vann, avløp og renovasjon er et
selvkostområde. Det betyr at avvik mellom budsjett og regnskap fører til endringer i bruk eller
avsetning til selvkostfond - og ikke gir netto budsjettavvik for kommuneregnskapet (men endring i
netto bruk av fond vil påvirke netto driftsresultat). Tjenesteområdet skal gå i "overskudd" fordi
inntektene skal dekke indirekte kostnader (som VAR benytter på andre tjenesteområder) og
kapitalkostnader. Det er derfor lavere kapitalkostnader som forklarer det negative avviket på
tjenesteområde VAR. Tjenesteområdet hadde også økte inntekter særlig på vann og avløp. Dette
medførte ikke avvik i netto ramme, men større avsetning til selvkostfond.

Etterslep på investeringene
Det ble brukt mindre på investeringer enn budsjettert i 2019. Det ble investert i anleggsmidler for 447 mill.
kroner, mot 540 mill. kroner i justert budsjett.. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for prosjektenes
totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektene i 2018 var forskjellig fra justert budsjett. 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
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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, men vesentlig lavere enn i årene før det.
De største avvikene er omtalt under. Disse fire prosjektene står på ca. 84 av de 117 mill. kronene i avvik
mellom regnskap og budsjett.
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
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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.
Det vises til egen sak om budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019 samt rebudsjettering 2020 for mer
informasjon om status og utvikling i investeringsprosjektene per 31.12.2019. Saken ble behandlet i
formannskapet 2. mars 2020 (FSK 23/20).

Likestilling
Kvinnelig ansatte i Karmøy kommune har en lavere grunnlønn enn menn. I 2019 var gjennomsnittlig lønn
for kvinner 93,0 prosent av menns, noe som er marginalt opp fra 92,9 prosent i 2018. Det meste av dette
skyldes ulike yrkesvalg. Dersom tallene justeres for ansattgruppe eller stillingskode, slik at man holder
utenfor den delen av lønnsforskjellene som skyldes ulike yrkesvalg, forsvinner det meste av forskjellen.
Tallene justert for stillingsgruppe og stillingskode er hhv. 100,3 og 99,8 prosent. Justert for utdanning er 96,2
prosent..
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Kjønnsfordeling i kommunen.
Andelen kvinnelige ansatte utgjorde 82 prosent i 2019. Dette er en økning fra 80 prosent i 2018.
I oppvekstsektoren totalt er kvinneandelen 82 prosent, noe som er en liten oppgang. Dersom sektoren blir
spesifisert ned til grunnskole, barnehage mv blir kjønnsfordelingen mer differensiert. I grunnskolen er det
en kvinneandel på 78 prosent, i PP-tjenesten er kvinneandelen 90 prosent, i barnehagesektoren er andelen på
97 prosent.. I skoleadministrasjonen er kvinneandelen 59 prosent.
Helse- og omsorgssektoren har en enda større andel kvinnelig ansatte. Her er hele 90 prosent av
arbeidsstokken kvinner, varierende fra 86 prosent innen sosialhjelp til 94 prosent innen hjemmehjelp/sykepleie. Innen helse/sosial-administrasjon er kvinneandelen 80 prosent.
Den sektoren i Karmøy kommune som har jevnest fordeling mellom kjønnene er teknisk sektor. Her er
kvinneandelen 47 prosent. Dog er det store ulikheter dersom tallene brytes ned videre, for eksempel mellom
renholdere på den ene siden, og andre fagarbeidere/vaktmestergruppen på den andre. Kvinneandelen i
sentraladministrasjonen var på 66 prosent.
Når det gjelder kjønnsfordelingen innen lederstillinger i kommunen varierer dette også mye fra sektor til
sektor. I rådmannens ledergruppe er 2 av 5 personer kvinner ved årsskiftet. På sektorsjef og
virksomhetsledenivå er kvinneandelen 57 prosent, mens det for andre ledere er en kvinneandel på 66
prosent.

Deltidsproblematikk
Omfanget av deltid spesielt innen helse- og velferdstjenestene er en av kommunesektorens store
utfordringer. De sentrale partene KS, NSF, Delta og Fagforbundet underskrev for første gang en
felleserklæring i 2013, kalt «det store heltidsvalget». Erklæringen var ment å styrke arbeidet med å utvikle
mer heltid gjennom økt fokus på at deltid var uheldig for kvaliteten på tjenestene, rekruttering, inntekts- og
kompetanseutvikling og for fremtidige pensjonsrettigheter.
Partene fornyet erklæringene i 2015 og sist i 2018. De to siste erklæringene legger større vekt på utvikling av
en «heltidskultur», der fokuset er rettet mot kvalitet, være en attraktiv arbeidsgiver, utnytte ubenyttet
kompetent arbeidskraft og fremme godt og lærende arbeidsmiljø. Karmøy kommune støtter opp om
erklæringen gjennom et partssammensatt prosjektarbeid. Prosjektplan med mål og tiltak ble vedtatt i
administrasjonsutvalget februar 2018.
I 2019 vedtok kommunestyret at et hovedmål er å øke antall heltidsstillinger og øke stillingsbrøker, særlig
innen helse- og omsorgsetaten. Stort antall deltidsstillinger går ut over kvaliteten og kontinuiteten i
tjenestene og brukerne må forholde seg til mange ansatte. Deltidsansatte har uforutsigbar lønn og arbeidstid
og vil i mindre grad utvikle samme eierskap til arbeidsplassen. Karmøy kommune er under
landsgjennomsnittet for heltid og det er spesielt kvinner som kommer dårlig ut. Det er derfor svært viktig at
vi sammen jobber fram de gode løsningene som bygger opp om effektiv utnyttelse av kompetanse og
ressurser til beste for våre innbyggere
På grunn at brannvesenet er skilt ut i IKS gir dette utslag i statistikken mellom 2018 og 2019. Oversiktene
under viser likevel at det har vært en betydelig økning i andel ansatte med mer enn 75 prosent stilling.
Andelen kvinner med mer enn 75 prosent stilling har økt fra 52,5 prosent i 2015 til 64,8 prosent i 2019.
at andelen ansatte med mindre enn 50 % stilling hatt en positiv endring i perioden 2015-2019. Fra 2017 til
2019 har andel kvinner med 100 prosent stilling økt fra 34,0 til 39,3 prosent.
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Tabell: Andel ansatte med under 50 prosent stilling
2015
2016
2017

2018

2019

Kvinner

17,6 %

13,6 %

11,8 %

9,6 %

9,1 %

Menn

25,3 %

21,7 %

18,9 %

19,3 %

9,6 %

* Etablering av interkommunalt brannvesen påvirker tallene fra 2018 til 2019.
Tabell: Andel ansatte med mer enn 75 prosent stilling
2015
2016
2017
2018

2019

Kvinner

52,5 %

57,9 %

59,5 %

62,6 %

64,8 %

Menn

66,4 %

69,6 %

70,8 %

69,4 %

78,7 %

* Etablering av interkommunalt brannvesen påvirker tallene fra 2018 til 2019.

Kjønnsfordelt statistikk for sykefravær
Det totale sykefraværet i 2019 var på 7,1 %, en økning fra 7,0 % i 2017. Dette er det høyeste målte
sykefraværet i Karmøy siden 2014.
Tabell: Kjønnsfordelt sykefravær
2010
2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinner

7,8 %

7,7 %

8,2 %

7,7 %

7,4 %

7,5 %

7,7 %

7,7 %

Menn

5,0 %

3,9 %

4,3 %

4,2 %

4,4 %

4,3 %

4,4 %

4,6 %

Totalt

7,2 %

6,9 %

7,4 %

7,0 %

6,8 %

6,8 %

7,0 %

7,1 %

Kommunens hovedmålsetting er å skape gode og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidsmiljøutvalget
vedtok i 2019 vedtok handlingsplan for arbeidsmiljø hvor helsefremmende og forebyggende innsats skal
være med å bidra i å øke nærværskultur. Gjennom å skape gode og helsefremmende arbeidsplasser og
redusere risiko for helsefare er målet å redusere sykefraværet.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet
Karmøy kommune har også i 2019 lagt vekt på å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne samt bidra
til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Karmøy kommune
skal være en likestilt kommune hvor det ikke foregår noen form for diskriminering. Føringer for dette ligger
i likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og i Hovedavtalen.
Det er et økende behov for løsninger som imøtekommer full integrasjon av barn/elever og andre personer
med nedsatt funksjonsevne, både når det gjelder bygg – men også i utearealer, parker og fri- og
friluftsområder. Kommunestyret vedtok i 2019 Plan for universell utforming som skal være et virkemiddel
for å oppnå mer inkluderende og allmenne løsninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig. I
tråd med vedtatt plan har kommunen i 2019 prioritert arbeidet med å gjøre sal 2 og 3 i Karmøy kino
tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Høsten 2019 ble kommunestyresalen oppgradert i
forhold til universell utforming. Det har også vært egne investeringsprosjekter knyttet til oppgradering og
universell utforming av uteområdene til to skolebygg i 2019. I tillegg har det vært et eget prosjekt knyttet til
kommunestyresalen, også med fokus på universell utforming.
Det tas hensyn til tilgjengelighet og universell utforming i kommunens nettsider mv, og dette var et sentralt
krav i arbeidet med nye nettsider. Disse ble lansert desember 2018.
Karmøy har et aktivt klarspråksarbeid, med mål om å bedre kommunens kommunikasjon med publikum.
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Kommunen ønsker å fremme likestilling ved utlysning, ansettelse og lønnsfastsettelse uavhengig av
funksjonsevne – samt bidra til individuell tilrettelegging av arbeidsplass, arbeidsoppgaver og opplæring for
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Bedriftshelsetjenesten har en aktiv rolle i arbeidet med
tilrettelegging av arbeidsplassen.
Kommunen har økt rammen for inntak av lærlinger slik at det til enhver tid er ca. 85 lærlinger hvorav 3-4
plasser er avsatt il lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
Kommunen har 11 personer i ordning for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, et tilbud om
tilrettelagt arbeid for personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget varig uførepensjon, og
som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Styring, kontroll og forbedring
Rådmannen skal etter kommuneloven sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I arbeidet med å styrke
kommunens internkontroll har organisasjonen hatt økt fokus på å inspirere til forebyggende og
kvalitetsfremmet arbeid.
Forbedringssystemet er et overordnet kvalitets- og forbedringssystem som skal sikre måloppnåelse og
etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser og rutiner. Systemet er gjennomgående for hele
organisasjonen og skal gi støtte til ledere og ansatte i arbeidet med god kommunal praksis og for
oppbygging av kommunens internkontroll.
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i
tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.
En indikasjon på organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring og læring kan ofte sees i forhold til antall
innmeldte avvik. Antall innmeldte avvik de siste årene vært på ca. 0,1 avvik per ansatt/år. Dette er trolig
ikke et reelt utrykk for antall avvik. I 2019 økte imidlertid antall innmeldte avvik med nesten 800 prosent..
Økningen er en direkte konsekvens av økt fokus på forbedringsarbeid. Systematisk melding (og håndtering)
av avvik er en viktig premiss for å utvikle en velfungerende internkontroll. Ved at det legges til rette for at
ansatte melder avvik, blir det signalisert at det er akseptert å gjøre utilsiktede feil - og at avvik og andre
uønskede hendelser blir verdsatt og anerkjent som verdifull informasjon som vi kan benytte i lærings- og
forbedringsarbeidet.
Det vil videre være fokus på at nødvendige prosesser etableres, iverksettes og vedlikeholdes for å sikre
tilfredsstillende bruk av forbedringssystemet. Dette for å bidra til at kommunen som organisasjon oppfyller
kravene som gjelder kommunens tjenester til innbyggerne, planleggings- og utviklingsoppgaver i
lokalsamfunnet, rollen som myndighetsutøver og ivaretakelse av de ansatte.

Varsling av kritikkverdige forhold
Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold som arbeidstaker er blitt kjent med i kraft av sitt
ansettelsesforhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.
Varslingsordningen skal bidra til at kritikkverdige forhold opphører og sikre en høy etisk standard i
organisasjonen.
Etter vedtak i kommunestyret 26.10.2016, sak 45/16 gjennomførte KPMG en forvaltningsrevisjon rettet mot
håndtering av varslingssaker i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjon var å evaluere om kommunen
hadde rutiner, system og prosedyrer som sikret et fungerende varslingsinstitutt. Konklusjonen fra rapporten
var at Karmøy kommune har utarbeidet varslingsrutiner som blir fulgt. Samtidig var det etter KPMG noen
forbedringspunkter som kunne bedre eksisterende rutiner ytterligere.
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Disse forbedringspunktene ble oppsummert i 6 anbefalinger. Dette gjaldt:


tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle,



etablering av varslingssekretariat,



sørge for tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser,



bedret informasjon underveis og i etterkant av faktaundersøkelser,



etablering av rutinger for ivaretakelse av personopplysninger og



jevnlig informasjon om varslingsrutiner.

Varslingssekretariat er etablert og har vært i drift siden mai 2018. Varslingssekretariatet gir råd og
veiledning til alle involverte i varslingsprosessen. Det er utarbeidet reglement og prosedyrer for varsling,
disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 20.03.2019, sak 8/19. Endringen i Arbeidsmiljølovens § 2A om
varsling 01.01.20 medfører at reglement og prosedyrer skal oppdateres i løpet av våren 2020. Det er planlagt
kursing i håndtering av varsel for alle ledere i kommunen våren 2020 i forbindelse med denne lovendringen.

Personvern
Karmøy kommune arbeider systematisk for å kartlegge kommunens behandling av personopplysninger, og
gjennomfører konsekvensvurderinger der hvor det er krav om det. Kommunens personvernombud er sterkt
involvert i vår vurdering av lovligheten i behandlingene kommunen gjennomfører og deltar i
konsekvensvurderingene som blir gjennomført.

Etikk
Kommunens etiske retningslinjer som var gjeldende inntil mars 2014 var kun vedtatt å være gjeldende for de
ansatte i kommunen. I sammenheng med vedtatt gjennomgang og redigering av retningslinjene, ble det tatt
initiativ til at de etiske retningslinjene også skulle omfatte politikerne.
Kommunestyret vedtok nye etiske retningslinjer gjeldende både for ansatte og politikere den 25.3.14. Det ble
vedtatt en mindre justering av retningslinjene i 2019 hvor det ble innarbeidet et nytt avsnitt som omhandlet
bruk av sosiale medier.
Sammen med KS har Transparency International Norge utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon, «Beskytt
kommunen» (2014). Her får vi både bakgrunnskunnskap og forslag til et «antikorrupsjonsprogram i
kommunen». Hovedelementer i et slikt program er
1. verdier, holdninger og kultur
2.

etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

3.

risikoanalyser

4.

et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll

5.

strategi for anskaffelser

6.

varslingsordning.

Kommunen ønsker at etatene og virksomhetene gjennomfører aktiviteter som både forebygger og avdekker
korrupsjon – i politiske beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og saksbehandling, tjenesteproduksjon,
økonomiforvaltning, anskaffelser, personalforvaltning og IKT-drift. Karmøy kommune vil ha økt fokus på å
arbeide aktivt for å sikre antikorrupsjon i kommunen gjennom å videre arbeide med hovedelementene i
programmet.
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Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet
Økonomiske oversikter
Økonomisk oversikt - drift

Note Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter

115 343 180
226 324 982

Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd

9

Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt

9
9

Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

119 137 000
218 494 000

115 624 000
218 917 000

112 412 272
210 358 428

347 925 050

296 576 687

275 792 000

326 520 783

1 148 507 621

1 171 267 000

1 165 900 000

1 113 428 680

66 358 962
7 198 831

67 882 000
6 459 000

58 379 000
161 000

78 951 212
6 949 584

1 149 890 467
140 395 317

1 084 500 000
141 000 000

1 084 500 000
134 800 000

1 089 363 142
132 946 319

3 201 944 410

3 105 315 687

3 054 073 000

3 070 930 418

Driftsutgifter
1 670 993 146

1 637 331 637

1 607 914 000

1 605 266 189

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

Lønnsutgifter

432 861 938
331 829 691

425 615 000
351 260 064

422 016 000
310 653 000

412 267 533
326 039 764

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer

495 670 528
179 642 311

471 790 928
197 275 800

449 697 000
177 036 000

414 259 185
173 180 267

105 431 441
-16 542 215

100 946 000
-19 533 000

105 426 000
-18 810 000

100 541 989
-16 934 097

3 199 886 841

3 164 686 429

3 053 932 000

3 014 620 829

2 057 569

-59 370 742

141 000

56 309 589

8

113 922 334

108 200 000

63 200 000

61 665 834

8

41 238 647
503 145

17 300 000
84 000

17 300 000
84 000

11 395 478
405 451

155 664 126

125 584 000

80 584 000

73 466 763

Avskrivninger
Fordelte utgifter

12

10

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

4
8

45 506 528
66 038

47 530 000
-

47 500 000
-

41 332 022
13 354 444

Avdrag på lån
Utlån

4

87 792 938
732 735

87 750 000
84 000

87 780 000
84 000

101 554 938
697 231

134 098 240

135 364 000

135 364 000

156 938 635

21 565 886

-9 780 000

-54 780 000

-83 471 872

10

105 431 441
129 054 896

100 946 000
31 795 258

105 426 000
50 787 000

100 541 989
73 379 706

14

28 380 255

28 380 000

6
6

6 967 252
35 640 520

8 672 127
38 476 615

5 468 000

8 568 000
28 507 725

70 988 026

75 528 742

5 468 000

116 308 884

Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-

79 233 159

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

6

53 085 000
-

53 085 000
-

52 712 000
-

33 693 188
-

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

6
6

55 276 957
32 635 258

46 061 000
8 178 000

3 543 000

90 839 988
36 775 159

140 997 214

107 324 000

56 255 000

161 308 335

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

14

59 045 708

26

-

-

28 380 255

Økonomisk oversikt - investering
Inntekter

Note

Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom

82 301 519

80 859 000

34 500 000

31 636 904

Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse

12 213 229

15 430 000

200 000

810 148
108 963 555

Kompensasjon for merverdiavgift

49 189 423

58 451 000

97 949 200

45 857 750

Statlige overføringer

-

Andre overføringer

68 272 813

Renteinntekter og utbytte

-

Sum inntekter

211 976 985

40 674 000
195 414 000

-

1 300 000

-

119 397 804

132 649 200

307 966 160

Utgifter
Lønnsutgifter

-

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

369 927 970

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

-

Overføringer

77 146 880

445 636 800
93 919 200

575 920 800
121 298 200

Renteutgifter og omkostninger

-

-

-

Fordelte utgifter

-

-

-

Sum utgifter

403 932 890
57 604 868
-45 755

447 074 849

539 556 000

697 219 000

461 492 003

12 426 307
48 397 979

20 000 000
51 636 000

20 000 000
40 000 000

15 204 039
118 571 338

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån

4
4

Kjøp av aksjer og andeler

86 078 955

86 079 000

8 500 000

101 650 910

Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond

6

75 581 732

73 511 000

25 019 000

31 115 368

Avsatt til bundne investeringsfond

6

58 460

-

-

2 773 938

Sum finansieringstransaksjoner

222 543 433

231 226 000

93 519 000

269 315 592

Finansieringsbehov

457 641 297

575 368 000

658 088 800

422 841 436

303 714 316

306 945 000

440 376 800

212 193 147

49 720 782

49 680 000

12 471 576
53 085 000

20 000 000
53 085 000

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet

4
6

Bruk av tidligere års udisponert

-

-

Bruk av disposisjonsfond

-

-

Bruk av bundne driftsfond

-

-

Bruk av ubundne investeringsfond

6

Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

20 000 000
52 712 000
40 000 000
-

38 649 623

145 658 000

105 000 000

457 641 297

575 368 000

658 088 800

-
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-

-

-

197 031
174 814 301
33 693 188
1 943 768
422 841 436
-

Anskaffelse og anvendelse av midler

Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

3 201 944 410
211 976 985
521 570 800
3 935 492 195

3 105 315 687
195 414 000
502 209 000
3 802 938 687

3 054 073 000
132 649 200
540 960 800
3 727 683 000

3 070 930 418
307 966 160
460 671 242
3 839 567 821

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

3 094 455 400

3 033 419 429

2 918 729 000

2 914 078 840

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

447 074 849
281 001 480
3 822 531 730

539 556 000
293 079 000
3 866 054 429

697 219 000
203 864 000
3 819 812 000

461 492 003
392 364 922
3 767 935 765

112 960 465
-159 176 316
-46 215 851

-63 115 742
-63 115 742

-92 129 000
-92 129 000

71 632 055
-172 193 147
-100 561 092

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

222 598 114
109 637 649
112 960 465

127 750 000
221 186 742
-93 436 742

28 562 000
150 468 000
-121 906 000

189 884 707
118 252 652
71 632 055

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

175 058 656
175 058 656
0

173 564 000
173 564 000
0

176 948 000
176 948 000
0

151 215 029
151 215 029
0

Anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital
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Oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Note Regnskap 2019

10
10

5
2

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

2
13
13

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
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6
6
6
6
14

Regnskap 2018

6 968 682 838

6 379 307 078

3 055 582 476
72 618 620
367 711 307
295 618 867
3 177 151 568

2 761 796 701
63 088 457
331 867 051
259 264 693
2 963 290 177

1 226 548 833

1 298 800 311

227 708 797
180 434 159
117 990 747
377 454 819
322 960 310

221 340 594
149 863 159
110 487 876
395 651 105
421 457 576

8 195 231 671

7 678 107 389

1 929 476 858

1 651 194 926

340 260 614
80 294 997
301 434 421
888 629
59 045 708
1 151 806 482
-4 253 993
-

291 950 909
83 300 259
264 502 312
830 169
28 380 255
986 485 014
-4 253 993
-

Oversikt - balanse
Langsiktig gjeld

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018
5 820 114 132
5 555 236 155

Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

2
4
4
4

3 664 549 969
925 881 000
1 229 683 163
-

3 443 994 407
953 712 000
210 284 000
947 245 748
-

Kortsiktig gjeld

445 640 681

471 676 308

Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

426 144 926
19 495 756

438 269 689
33 406 619

8 195 231 671

7 678 107 389

3 237 775

162 414 091

3 237 775
-

162 414 091
-

-3 237 775

-162 414 091

2

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene
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Oversikt endring arbeidskapital

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Økonomiske oversikter
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler

-98 497 266

-169 758 243

Endring ihendehaverobl og sertifikater

-18 196 286

10 576 970

6 368 204

26 499 530

30 571 000

19 762 731

7 502 871

-12 493 560

-72 251 478

-125 412 572

26 035 626

24 851 480

-46 215 851

-100 561 092

Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)
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Fondsspesifikasjoner
25699000
25699005
25699100
25699103
25699107
25699111
25699112
25699117
25699119
25699123
25699125
25699128
25699206
25699212
25699219
25699261
25699268
25699277
25699286
25699402
25699404
25699450
25699462
25699465
25699480
25699485
25699487
25699500
25699501

Disposisjonsfond
Regnskap 2019 Regnskap 2018
DISPOSISJONSFOND
276 106 698
228 978 701
BUFFERFOND
20 000 000
20 000 000
HELTIDSKULTUR 12400-12050-PE100
195 000
220 000
LÆRLINGER
255 000
255 000
TAP PÅ FORDRINGER
63 643
63 643
IT-AVDELINGEN 12500-12015
4 218 000
2 381 000
TRYKKING BYGDEBØKER/KARMØYS HISTORIE
550 736
540 043
SPIDER 12000-25410
800 000
FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 12900-12093
78 900
NYE INTERNETTSIDER
200 000
VELFERDSTILTAK 12400-12054
351 400
NÆRINGSFORMÅL
6 418 000
5 941 000
EU-PROSJEKTER
58 000
ADMINISTRASJON 21000-12040
441 000
IKT SATSING BARNEHAGER
569 500
KARMØY REISELIVSFORUM
79 222
79 222
TILSK MOTORSENTER - F38520. KS61/16
1 252 295
1 461 647
VIKINGFESTIVALEN 25950-37700
1 611 620
1 611 620
SPILLEMIDLER 25700-38010
1 000 000
1 000 000
OPPLÆRING KURS - 1150 - 40000-12050
1 812 000
295 000
BYUTVIKLING 1270-12900-30100
1 000 000
998 600
AKUTT BEREDSKAP OLJEVERN
309 800
309 800
KULTURHUS 25440-38500
44 410
DIGITALISERINGSPROSJEKT 12050-12012
575 000
505 500
UVÆRSFOND (VINTERVEDLIKEHOLD)
500 000
500 000
T-FORBINDELSEN (FRA INV)
22 781 000
22 781 000
TRAFIKKSIKKERHETSHALL 45000-33420
127 190
127 190
AS KARMØY RÅDHUS FOR MEGET INNB HUSL
2 644 143
UNGDOMSRÅDET 22199-18041
120 000
SUM
340 260 614
291 950 909
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25199000
25199100
25199111
25199112
25199113
25199119
25199206
25199207
25199210
25199212
25199214
25199219
25199225
25199228
25199230
25199232
25199235
25199239
25199252
25199260
25199261
25199292
25199297
25199301
25199303
25199308
25199314
25199317
25199320
25199321
25199322
25199329
25199330
25199332
25199334
25199341
25199343
25199400

Bundne driftsfond
Regnskap 2019 Regnskap 2018
GARANTIFOND
4 000 000
4 000 000
LEGO LEAG SK155
100 900
133 500
UTVIKLING AV SOSIALE TJENESTER I NAV
55 000
NAV TILSKUDD spes på pr.art Cxxxx
585 558
823 558
FOU - FYLKESMANNEN, PRAKSIS OG KUNNS
433
433
KLP PROSJEKT 22199-20220-SK308
101 000
KOMPETANSEMIDLER 50010-25320
916 000
89 000
TILSKUDD KOMPETANSE OG INNOVASJON
461 000
KOMPETANSEUTV BARNEHAGESEKT - 22299
578 700
ØKT LÆRERTETTHET
6 907 000
GAVE GASSCO 53450-27300-HO125
30 000
PPT MIDLER
173 000
460 000
KULTURMILJØFREDNING F36510
231 000
131 000
SVØMMEOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE 221
112 800
143 700
TILSKUDD BARNEVERN 52500
211 000
134 000
TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI 22199-202001 201 000
889 300
FREMMEDSPRÅKLIGE 22182 - 21100
996 500
INKLUDERENDE BARNEHAGE 22199-20200
247 000
1 060 000
KULTURSKRINET 22175 - 20200
341 000
UNGDOM OG FRITID 25550-38520
30 000
AVALDSNESPROSJEKTET 25300-36520
8 500 000
3 980 615
INTEGRERINGSFORSKUDD 1810-22199-2020
400
400
NY GIV 22199-20200 SK131
1 998 700
OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER
350 000
350 000
STYRKING HELSESTASJONSTJENESTE HO126
137 000
5 084 000
FAMILIESENTER UNGDOM MED RUSPROBLEMA
324 000
FIN TILSKUDD - NAV BOKN
377 000
ERFARINGSKONSULENTER 53450-23440
26 000
TESTAMENTARISK GAVE F25300
349 964
343 169
TILSKUDD IMDI - NAV 59000-24240-C675
217 000
217 000
IMDI MIDLER 22310-21300
1 596 000
1 933 600
KOMMUNALT RUSARBEID 53430-24310
198 000
858 000
REHAB OPPTRAPPING HO124
329 000
FRISKLIV (LÆRING OG MESTRINGSTILBUD)
72 000
53 000
LEVE HELE LIVET HO131 1700-50000-120
150 000
PSYKOLOGISTILLING 1700-53450-24310 H
410 000
FRAM - ET VEIKART 59000-24210-HO128
40 000
UTBEDRINGSTILSK/HUSBANKMIDLER
2 091 096
52 923
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Bundne driftsfond

Regnskap 2019 Regnskap 2018

25199401 NATURFORVALTNING 45000-36030

269 000

25199403 VILTFOND
25199404 VANNVERKET SJØAURE/BIOTOPFORBEDRING

106 733
443 449

106 733
406 165

25199407 INDUTRIVANNL - NORSK HYDRO - VEDLIKE

607 462

607 462

4 640 551

7 756 551

25199417 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN

197 000

251 000

25199450 AKUTT FORURENSNING

500 000

500 000

25199461 SELVKOSTFOND VANN
25199462 SELVKOSTFOND AVLØP

21 223 483
4 888 142

10 615 994
5 937 727

25199463 SELVKOSTFOND RENOVASJON

9 881 139

10 822 250

25199464 SELVKOSTFOND SLAM

4 595 607

3 908 741

25199465 GJENBRUKSFOND BORGAREDALEN

7 995 628

7 059 980

110 653

63 559

2 549 000
80 294 997

2 369 000
83 300 259

25199411 ETABLERINGSTILSK HB

25199466 SELVKOSTFOND FEIING
25199470 PARKERINGSFOND
Total

Ubundne investeringssfond

-

Regnskap 2019 Regnskap 2018

25399000 UBUNDET INVESTERINGSFOND
25399001 PROSJEKTGARANTIFOND

16 468 447
-

45 484 992
2 008 544

25399100 OMSTILLINGSMIDLER
25399401 P056 ERVERV OPPARB BOLIGFELT
25399410 P057 ERVERV/OPPARBEIDELSE INDUS

37 254 125

3 391 195
36 276 642

214 592 489

143 988 240

33 119 360

29 119 360

301 434 421

4 233 340
264 502 312

25399500 SALGSINNT TIL OPPGRADERING KOM
25399902 LÅNEOMKOSTNINGER
Total

Bundet investeringsfond
25599100 Tapsfond
Total

Regnskap 2019 Regnskap 2018
888 629
830 169
888 629
830 169

Ubrukte Lånemidler
29100000 Lånemidler
29100920 Startlån - toppfinansiering
Total

Regnskap 2019 Regnskap 2018
150 778 337
3 237 775
11 635 754
3 237 775
162 414 091
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Regnskapsprinsipper
Karmøy kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i
Kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning §7, gitt med hjemmel i
Kommunelovens § 48. Årsregnskapet føres i overenstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.
Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponeres (inntekter og
innbetalinger) og anvendelsen av midlene (utgifter og utbetalinger). Dette prinsippet
omtales som arbeidskapitalprinsippet. Periodiseringsprinsippet som styrer når utgifter,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal bokføres kalles anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter, utbetalinger inntekter og
innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt
eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
Anordningsprinsippet knytter seg dermed til et finansielt orientert budsjett- og
regnskapssystem over anskaffelse og anvendelse av midler. For lån skal kun den delen av
lån som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lån
som ikke er brukt registreres som memoriapost.
I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk ført som anleggsmidler.
Andre eiendeler er ført som omløpsmidler. Avskrivningene starter året etter at
anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk.
Inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter
for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende utgifter og heller ikke
fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Videre skal man ta hensyn til urealisert
tap(forsiktighetsprinsippet) samt at inntekter, utgifter og utbetalinger som ikke kan
fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal registreres med et anslått
beløp (prinsippet beste estimat).
Regnskapet for 2019 avlegges 15.02.2020
Årsrapporten skal avgis innen 31.03.2020
Revisjonsberetningen fra KPMG skal foreligge innen 15.04.2020
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt, dvs. innen 30.06.2020. Før behandling i kommunestyret skal
årsregnskapet behandles i kontrollutvalget.
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Regnskapsskjema 1A - Drift
Regnskapsskjema 1A – drift viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger
som ikke knytter seg til bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på
kommunens innlån, avsetninger som ikke knytter seg til bestemte formål og overføring til
finansering av årets investeringer.
Skjemaet viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og anvendelse
av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk.
Nettoen av postene i regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp
som står til disposisjon for drift av tjenesteområdene i kommunen

Regnskapsskjema 1A drift

Regnskap
2019
-1 149 890 467
-1 148 507 621
-140 395 317

Buds(end)
2019
-1 084 500 000
-1 171 267 000
-141 000 000

Budsjett
2019
-1 084 500 000
-1 165 900 000
-134 800 000

-52 932 610
-2 491 726 015

-54 777 000
-2 451 544 000

-55 000 000
-2 440 200 000

Regnskap
2018
-1 089 363 142
-1 113 428 680
-132 946 319
-66 136 707
-2 401 874 847

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

-113 922 334
-41 238 647
45 506 528
66 038
87 792 938
-21 795 477

-108 200 000
-17 300 000
47 530 000
87 750 000
9 780 000

-63 200 000
-17 300 000
47 500 000
87 780 000
54 780 000

-61 665 834
-11 395 478
41 332 022
13 354 444
101 554 938
83 180 093

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger

46 071 547
959 364
-28 380 255
-209 352

46 061 000
-28 380 000
-2 915 100

85 182 088
559 394
-79 233 159
-

14 765 900

-1 461 750
5 046 573

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

18 441 304
53 085 000
-2 441 995 187
2 382 949 480
-59 045 708
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53 085 000
52 712 000
-2 373 913 100 -2 332 708 000
2 373 913 100
2 332 708 000
0
0

33 693 188
-2 279 954 993
2 251 574 738
-28 380 255

Budsjettskjema 1B - drift
Regnskapsskjema 1B – drift viser hvor mye som er disponert til drift av
tjenesteområdene i kommunen. Kommunen står fritt med hensyn til hvilken
detaljeringsgrad som skal brukes i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Kommunen avgjør
også selv om tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i budsjettet
gitt en nettoramme til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til
tjenesteområdet.
Differansen mellom «til fordeling drift» i regnskapsskjema 1A og «sum fordelt til drift» fra
regnskapsskjema 1B utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk.

Budsjettskjema 1B

Regnskap

Buds(end)

Budsjett

Regnskap

2019
148 738 390
375 091 713

2019
154 283 000
367 422 000

2019
151 266 000
370 562 000

2018
139 728 285
358 550 963

621 929 875
52 407 220

635 725 000
53 205 500

645 394 000
53 109 500

606 860 157
49 763 820

23 606 400
28 051 298

22 007 100
27 849 000

21 707 000
27 956 000

22 284 514
26 989 443

106 040 307
869 061 965
113 709 244

107 848 000
833 535 400
114 397 600

109 656 000
802 605 000
111 311 000

99 059 343
795 694 158
116 291 267

94 019 478
13 895 266

92 052 000
13 304 000

94 405 000
13 246 000

97 233 800
11 092 603

28 198 505
-383 351

28 385 000
-2 478 000

29 440 000
-2 392 000

27 615 667
438 877

14 015 239
35 355 271

14 459 000
34 536 500

13 197 000
33 309 500

9 391 918
33 536 429

18 ØKONOMI

46 112 077
-14 845 792
-172 053 625

42 091 000
-19 062 000
-145 647 000

42 626 000
-25 031 000
-159 659 000

42 540 017
-24 682 931
-160 813 590

Sum fordelt til drift ( se 1A)

2 382 949 480 2 373 913 100

2 332 708 000

2 251 574 738

01 ADMINISTRASJON
02 BARNEHAGE
03 SKOLE
04 KULTUR
05 IDRETT
06 LIVSSYN
07 HELSE
08 OMSORG
09 SOSIAL
10 BARNEVERN
11 FORVALTNING
12 NÆRMILJØ
13 BOLIG
14 NÆRING
15 SAMFERDSEL
16 BRANN- OG ULYKKESVERN
17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON
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Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskapsskjema 2A – investering (obligatorisk) viser oversikt over totale utgifter
investeringsregnskapet og hvordan disse er finansiert.

Regnskapsskjema 2A Investering

Regnskap

Buds(end)

Budsjett

Regnskap

2019

2019

2019

2018

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

447 074 849
48 397 979
86 078 955
12 426 307
75 640 192

539 556 000
51 636 000
86 079 000
20 000 000
73 511 000

697 219 000
40 000 000
8 500 000
20 000 000
25 019 000

461 492 003
118 571 338
101 650 910
15 204 039
33 889 306

Årets finansieringsbehov

669 618 282

770 782 000

790 738 000

730 807 596

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

303 714 316
132 022 301
68 272 813
49 189 423
24 684 805
577 883 659

306 945 000
130 539 000
40 674 000
58 451 000
35 430 000
572 039 000

440 376 800
34 500 000
97 949 200
20 200 000
593 026 000

212 193 147
31 833 935
120 697 804
45 857 750
283 777 856
810 148
695 170 639

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

53 085 000
38 649 623
669 618 282
-

53 085 000
145 658 000
770 782 000
-

52 712 000
145 000 000
790 738 000
-

33 693 188
1 943 768
730 807 596
-

Finansiert slik:

38

Regnskapsskjema 2B
Regnskapsskjema 2B

Vedtatt total

Regnskap

Buds(endr)

Budsjett

budsjettramme

2019

2019

2019

P000 Sted Ikke Angitt

Regnskap
2018

368 200

0

0

0

0

1 426 681
1 490 174

P034 Uu Og Oppgrad. Uteareal Kopervik Skole

2 250 000

580 758

823 000

P035 Nyanlegg Vei Og Gatelys (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

1 012 759

1 000 000

1 000 000

P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (Planprosjekt)

29 671 000

5 464 323

5 185 000

11 433 000

4 532 551

P046 Kirkegård/Gravplass - Utbedring 2018-2026 (Planprosjekt)

38 849 000

12 495 000

12 495 000

11 949 000

2 317 435

P068 Vedlikeholdsmaskiner (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

894 190

750 000

5 000 000

1 584 056

P141 Ikt-Investeringer (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

4 999 131

9 784 000

9 784 000

4 297 799
722 040

P184 Lagerbygg Mykje Skole
P212 Historiske Avaldsnes - Driftsbygning Og Parkering
P273 G/S Bygnes-Søylebotn
P335 Oppmålingsmateriell (Årsbevilgning)
P355 Boliger Tilpasset Vanskeligstilte 2018-2023 (Planprosjekt)
P360 Torvastad Skole- Og Kultursenter
P388 Stølsmyr - Raglamyr Sør If
P409 Vea Sykehjem

722 000

0

0

0

25 000 000

9 600

2 750 000

0

0

3 063 000

0

0

0

3 045 000

Årsbevilgning

175 000

250 000

250 000

561 137

27 735 000

4 699 368

6 050 000

12 150 000

222 966
69 250

165 765 000

0

0

0

5 000 000

275 409

1 000 000

0

55 000

127 161 000

0

0

0

211 778
474 161

P423 Forebyggende Tiltak Mot Legionellasmitte

4 000 000

154 525

150 000

0

P425 Karmøy Kulturhus Kontor/Rehab Kulturskolen

5 271 000

26 683

27 000

0

528 751

P457 Park/Lekeplass Åkra

3 725 000

0

0

0

1 108 966

Årsbevilgning

4 758 116

5 832 000

6 332 000

2 674 210

4 000 000

211 685

600 000

1 493 000

99 573

Årsbevilgning

0

0

0

2 745 394

P475 Turveier Vea

1 550 000

0

100 000

2 500 000

69 411

P486 Turveier Almannamyr

1 325 000

0

250 000

1 850 000

0

42 321 000

112 594

22 000

0

6 324 728
130 000

P465 Oppgradering Kommunale Boliger (Årsbevilgning)
P469 Storamyr If Etappe 2
P470 Utskifting Rullende Materiell Brannvesenet

P491 Kopervik Kirke
P495 Ferkingstad Bf

4 000 000

90 000

500 000

2 874 000

15 305 000

2 000

2 000

0

87 149

500 000

0

0

0

97 991

P501 Mindre Oppgraderinger Av Bygg Og Anlegg (Årsbevilgning Årsbevilgning

6 249 134

P498 Filterutvidelse Brekke Vba
P500 Storesund Bf Etappe 2

9 940 051

9 746 000

9 660 000

P503 Vann Og Avløpsutbygging Kolnes

21 897 000

115 808

103 000

0

775 025

P505 Vea Sykehjem - Byggetrinn 2

96 100 000

1 211 165

2 022 000

66 000

88 170 174

P508 Stemmemyr Bf - Etappe 3

6 100 000

1 635 150

2 716 000

2 984 000

268 084

P509 Gjenoppbygging Klubbhus, Helganes

1 125 000

0

0

0

114 346

0

0

2 000 000

0

50 000 000

9 056

1 000 000

0

89 249

P510 Sandbakkene/Solhaugvegen Bf
P511 Planl.Midl.Langtidspl. Omsorgstun Mv Fastlandet
P512 Stangeland Skole

416 000 000

28 832 525

P513 Åkra - Erverv/Infrastruktur/Idrettshaller

157 500 000

93 001 667 108 876 000

40 000 000 173 663 000

3 849 244

97 575 000

18 298 616
412 834

P516 Kontorplasser Ungdoms- Og Alderssenteret

1 139 000

0

0

0

P517 Omsorgsboliger For Videresalg

4 000 000

266 697

500 000

5 000 000

0

P518 Kontorer Storasund Barnehage

175 000

161 955

175 000

0

0

P523 Tøkjemyr Omsorgsboliger Vea

38 976 000

46 795

197 000

0

124 939

500 000

0

0

500 000

0

212 000 000

706 459

550 000

1 000 000

276 813

15 550 000

2 864 985

2 889 000

2 000 000

478 911

183 000

0

0

0

183 000

P524 Skudenes Barnehage - Vann/Avløpskrav
P526 Beredskapsenter, Lege, Brann Og Ambulanse
P527 Universell Utforming (Planprosjekt)
P528 Legevaktbil
P533 Kundemottak/Garderobebygg Borgaredalen

9 500 000

244 919

275 000

0

5 425 160

150 000 000

49 358 721

52 719 000

50 000 000

46 753 665

1 265 000

1 035 630

1 140 000

0

86 340

P537 Husøy If, Tilrettelegging Til Flere Tomter

1 705 000

266 149

500 000

1 000 000

1 172 911

P538 Jovikvn. Boligtomt

1 500 000

90 000

0

0

727 332

P539 Husøy If - Etappe 15

16 880 000

7 974

0

0

8 073 321

P541 Teknologitette Klasserom

22 400 000

3 539 028

3 539 000

4 000 000

7 261 291

2 282 000

1 029 038

1 446 000

0

486 041

444 000

443 610

444 000

100 000

0

P550 Amlandsfeltet Bf

2 000 000

178 000

870 000

1 500 000

130 230

P552 Torvastad Kirke - Bårehus M/Fasiliteter

3 000 000

563 419

2 203 000

0

3 887 187

P535 Vormedal Ungdomsskole - Rehab/Påbygg
P536 Sanering Solheimsbrakkene

P545 Oppgradering Uteareal Borgaredalen
P548 Vikinggarden - Redskapsskjul/Grindebygg
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Regnskapsskjema 2B

Vedtatt total

Regnskap

Buds(endr)

Budsjett

Regnskap

budsjettramme

2019

2019

2019

2018

P553 Digitalisering (Planprosjekt)

11 525 000

592 768

400 000

7 894 000

218 750

P554 Klargjøring Av Lokaler Til Arkiv Karmøy Rådhus

4 000 000

0

0

0

1 952 285

P555 Uu Og Oppgradering Uteareal Vea Bh

1 500 000

0

0

0

684 203

365 000

0

0

0

17 196

P556 Vognskur Bygnes
P558 Åkra Skole - Uu Og Oppgradering Uteareal
P559 Nye Skudenes Bu- Og Behandlingsheim
P561 Ubemannede Åpningstider Bibliotek
P562 Ungdoms- Og Alderssenteret
P563 Tostemveg
P564 Fortau Bedehusvegen
P565 Hovedplan Vei (Planprosjekt)

2 030 000

1 177 204

1 177 000

500 000

793 350

88 338 000

4 546 035

5 000 000

9 200 000

250 099

700 000

50 000

60 000

0

578 274

10 584 000

0

0

0

204 774

4 500 000

172 444

257 000

2 000 000

344 125

504 000

0

0

0

135 784

51 000 000

3 056 375

4 005 000

4 000 000

3 984 727

P566 Energikartlegging

2 000 000

0

0

1 700 000

0

P567 Utskifting 3 Varebiler Avløp

1 645 000

-14 862

-15 000

0

370 557

P568 Sorteringshall I Borgaredalen

20 500 000

0

100 000

1 498 000

0

P569 Ny Hovedplan Avfall (Planprosjekt)

114 120

42 150 000

984 270

1 835 000

10 500 000

P570 Slambehandling Borgaredalen

6 000 000

0

100 000

5 000 000

0

P571 Grunnerverv Borgaredalen

1 200 000

0

0

0

1 631 593

6 600 000

2 090 000

2 000 000

0

0

603 500 000

135 625

200 000

1 000 000

2 275

P572 Anleggsmaskiner - Borgaredalen
P573 Reservevannsforsyning
P574 Bygnes - Kommunelageret, Nedsprengning/Utplanering If

1 750 000

13 750

210 000

0

0

P576 Avaldsnes Barnehage - Ombygging/Tilbygg

5 120 000

4 991 713

5 120 000

2 488 000

338 469

P577 Desinfeksjonsmaskin
P578 Digitalisering / Pasientsikringsanlegg
P579 Gang Og Sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen
P581 Lagerlokaler Åkrehamn

244 000

0

0

0

243 750

12 200 000

4 260 057

5 840 000

8 000 000

2 575 949

1 000 000

0

0

1 000 000

0
37 669

3 000 000

1 075 608

1 850 000

2 700 000

P582 Nytt Produksjonskjøkken

16 000 000

308 767

300 000

16 000 000

0

P583 Nødstrømsagregat Brekke Vannbeh.

17 000 000

42 277

100 000

6 000 000

68 993

P584 Kirkebygg - Rehabilitering (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

0

0

0

2 272 000

23 880 000

16 600 000

16 600 000

11 400 000

7 280 000

P586 Avaldsnes Kirke - Restaurering
P588 Universell Utformet Sti Bukkøy
P589 Ny Idrettshall Vormedal
P592 Kjøp Av Biler Til Vedlikehold 2019
P600 Hovedplan Avløp 2016-2024 (Planprosjekt)

2 000 000

68 750

150 000

0

102 225

36 000 000

1 649 729

2 500 000

30 000 000

886 089

2 119 000

0

0

95 000 000 111 313 000

80 956 761

2 139 000

2 118 650

753 524 000

68 729 783

P602 Ny Vann Og Avløpsldning I Miljøgaten På Spanne - Avløp
P610 Hovedplan Vann (Planprosjekt)

0

0

0

-14 820

823 025 000

17 717 458

48 382 000

36 663 000

8 976 315

P701 Park Lekeplass Åkra Etappe 2

1 915 000

1 079 925

1 415 000

1 000 000

0

P703 Bygnes Vitenbarnehage - Uu Og Oppgradering Uteareal

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

40 000 000

0

500 000

700 000

0

0

0

2 000 000

0

80 000 000

0

1 000 000

5 000 000

0

1 983 000

1 915 552

1 911 000

0

71 859

P704 Byutvikling (Planprosjekt)
P705 Kjøp Av Aksjer Haugaland Næringspark As
P706 Infrastruktur/Utvikling Kolnes
P707 Kveitevika Kai

750 000

700 056

700 000

0

0

P711 Kjøp Av Hovedgata 52, Kopervik

P708 Historiske Avaldsnes Bukkøy - Nytt Tak På Langhuset

9 021 000

9 020 727

9 021 000

0

0

P712 Oppgradering Av Kommunestyresalen

1 100 000

1 072 848

1 100 000

0

0

233 000

152 678

233 000

0

0
0

P713 Basestasjon Feøy
P722 Kjøp Av Strandgata 6

2 358 000

0

2 358 000

0

P880 Overdragelse Av Anglegg Fra Andre

Årsbevilgning

70 550 272

46 548 000

0

0

P990 Salg Av Kommunale Utleieboliger

Årsbevilgning

338 250

0

0

0

0

0

0 117 866 412

P997 Overdragelse Av Anglegg Fra Andre 2018
TOTALT

447 074 851 539 556 000 697 219 000 461 113 831

40

Regnskap
2019

Buds(end)
2019

Budsjett
2019

Regnskap2
2018

Til investeringer i anleggsmidler,
fra regnskapsskjema 2A

447 074 849

539 556 000

697 219 000

461 492 003

18 781 905
5 002 648
95 365 708

22 663 000
7 295 000
93 554 000

19 378 000
4 988 000
202 363 000

24 658 062
1 035 208
71 785 583

283 426
87 511 820
29 771 013
706 459

87 000
117 005 000
31 320 000
550 000

154 725 000
23 349 000
9 000 000

1 142 369
13 049 961
22 127 105
3 035 762

6 041 522
175 000
2 582 799

8 312 000
250 000
6 309 000

16 066 000
250 000
8 150 000

88 754 740
561 137
1 232 278

18 222 157
891 933
59 376 449
1 460 670

23 805 000
2 310 000
47 180 000
-

42 040 000
2 493 000
30 783 000
-

5 020 190
9 736 476
15 237 574
2 970 239

117 422 237
3 479 103
447 074 849

166 048 000
12 868 000
539 556 000

171 974 000
11 660 000
697 219 000

98 879 168
102 266 151
461 492 003

FORDELT SLIK:
ADMINISTRASJON
BARNEHAGE
SKOLE
KULTUR
IDRETT
LIVSSYN
HELSE
OMSORG
FORVALTNING
NÆRMILJØ
BOLIG
NÆRING
SAMFERDSEL
BRANN- OG ULYKKESVERN
VANN, AVLØP OG RENOVASJON
ØKONOMI
TOTALT
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Noter
Note 1 – Endring i Arbeidskapital
Endring i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller
forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for
ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler
(inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midler i
bevilgningsregnskapet.
Når anskaffelsen er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.
Endring i arbeidskapital
Endring i omløpsmidler

Regnskap 2019 Regnskap 2018
-72 251 478
-125 412 572

Endring i kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balansen

26 035 626
-46 215 852

24 851 480
-100 561 092

Anskaffelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet

-3 201 944 410
-211 976 985

-3 070 930 418
-307 966 159

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

-521 570 800
-3 935 492 195

-460 671 242
-3 839 567 819

3 094 455 400

2 914 078 840

447 074 849
134 098 240
146 903 241

461 492 003
156 938 625
235 426 296

Sum avendelse av midler
Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet

3 822 531 730
-112 960 465

3 767 935 764
-71 632 055

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler:
Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

-112 960 464
159 176 316
46 215 852

-71 632 055
172 193 147
100 561 092

Anvendelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering
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Note 2 – Pensjonskostnader
Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens
pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for
dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positiv premieavvik.
Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et
positivt premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler
som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i
årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for
korreksjonspost til den betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene
blir lik pensjonskostnaden.
Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil
håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å avsette
for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik oppstått i
perioden 2002 - 2010), 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013) og 7 år (for
premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere).
Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et
unntak fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet.
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PENSJONSPREMIE KLP 2019 - Beregning

Premieavvik
IB Pensjonsmidler KLP
IB Pensjonsforpliktelse KLP
Innbetalt premie/tilskudd (Alle funksjoner):
Premie kollektiv pensjonsforsikring
110 142 095
Reguleringspremie
80 182 808
Ventepenger
0
Tilskudd AFP 62-64 - utjevning
0
Tilskudd AFP 62-64 - selvrisiko
9 662 066
Tidligpensjon - utjevning
12 255 901
Tidligpensjon - selvrisiko
0
Bruttogaranti - utjevning
19 619 104
Bruttogaranti - selvrisiko
0
Rentegarantipremie
2 311 040
Bruk av premiefond (Funksjon 173)
-24 361 574
SUM innbetalt premie/tilskudd inkl adm
209 811 440
Årets opptjening
-143 109 195
Rentekostnad
-118 068 001
= Brutto pensjonskostnad
-261 177 196
+ Forventet avkastning
114 387 992
= Netto pensjonskostnad
-146 789 204
Administrasjonskostnader
Premieavvik i 2019 (Funksjon 170)
Amortisering av premieavvik tidl. År (Funksjon 171)
SUM Premieavvik til bokføring i 2019
Utbetalinger
Estimatavvik - midler
UB Pensjonsmidler KLP
Estimatavvik - forpliktelse
UB Pensjonsforpliktelse KLP

-2 816 300 519

=
=
=

209 811 440 =
-143 109 195
-118 068 001

209 811 440

=

114 387 992 =

114 387 992

-8 710 912 =
54 311 324
-22 988 955
31 322 369

-8 710 912

=

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid

01.01.2019
3 384
3 683
1 780
41,63
9,03

=
=

-96 720 317
-73 692 204
2 708 533 457

-143 109 195
-118 068 001

96 720 317

=

-40 650 457
-3 021 407 855

2019
209 811 440
-31 322 369
178 489 071

2018
185 112 654
-22 165 905
162 946 749

155 677 812
22 811 259
178 489 071

141 489 463
21 457 286
162 946 749

01.01.2018
3 137
3 462
1 673
41,86
9,37

Endring i 2019
247
221
107
-0,23
-0,34

%-endring i 2019
7,87 %
6,38 %
6,40 %
-0,55 %
-3,63 %

2018
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år

2017
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år

2016
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,60 %
7 år

SUM innbetalt premie/tilskudd inkl adm
(se ovenfor)
SUM Premieavvik til bokføring
(se ovenfor)
Netto pensjonskostnad 2019 inkludert arbeidstakers andel
Bokført i regnskap Karmøy kommune:
Bokført driftsart 1090 + 1093
2 %-poeng arbeidstakers andel av pensjonstrekk (bokført i balanseposter)
SUM bokført i regnskap Karmøy kommune

Medlemssstatus:
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjonister
Gjennomsnitlig alder aktive
Gjennomsnitlig tjenestetid aktive

Pensjonsforpliktelse
Konto 2.4041.000

Pensjonsmidler
Konto 2.2041.000
2 563 457 458

2019
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år 45

Ovennevnte er bokført i henhold til følgende hovedoversikt fra KLP:

Note 3 – Kommunens garantiansvar

Vedtak
kst.3/95
kst 5/12
kst.44/08
Kst. 37/11
kst.72/14
kst.72/14
kst 9/19

LÅNGIVER
SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
KF-Ansattes Barnehage - Eventyrhagen
Karmøy Golfklubb
Avaldsnes Idrettslag, klubbhus
Avaldsnes IL - fotballhall
Skudenes Ungdoms & Idrettslag
Skudenes Ungdoms & Idrettslag
Skudenes ungdoms-og idrettslag, simpel kausjon

kst 27/19

Åkra Idrettspark AS, selskyldnerkausjon

kst. 7-01
kst.25/00
kst.45/02
kst.76/02

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Ryvingen Barnehage (Åkrehamn Andelslag BA)
Vormedal Grendahus
Skudeneshavn andelslag (Slågst.)
Stiftelsen Norheim barnehage

kst.66/13
kst.4/15

KOMMUNAL GARANTI SPILLEMIDLER
Torvastad Arena AS (idrettshall)
Storhall Karmøy

Opprinnelig
garantibeløp:

Pr. 31.12.
2019

Garantien
utløper

4100000
1400000
1364000
5500000
780000
4500000
4500000

413823
769971
104767
4624151
537577
1539777
4298314

2022
2027
2020
2035
2029
2027
2034

28000000

15000000

2038

9350000
4000000
7955000
9828000

4810174
1023739
3513436
2865572

2031
2026
2033
2033

10000000
26300000
117 577 000

10000000
26300000
75 801 301

2033
2035

Låneansvarsandel for interkommunale selskaper
KARMSUND INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN
Karmsund Havn IKS (tidligere Karmsund interkommunale havnevese 899 594 835
899 594 835

649 858 530
649 858 530

Karmøy kommune har en låneansvarsdel på 38,46% av Karmsund havn IKS’ lån
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se spes

Opprinnelig
Vedtak
20000236
20050387
20060263
20070247
20090305
20100700
20110836
20120203
20130168
20140085
20150170
20160257
20170470
20180191
10323
11097
20180659
20190041
20190232

LÅNGIVER
garantibeløp:
DEN NORSKE KOMMUNALBANK
- Prosj. G-kai - nybygg
10 800 000
Eiendomskjøp - utfylling Killingøy
6 500 000
Utviklingsareal Veldeøyene
6 000 000
Areal Killingøy
70 000 000
Killingøy fastl.,fylling,plastring,nivellering,toppdekk
16 000 000
Generelle inv./reserve (980.000)
31 000 000
flerbrukshall, Hall B, lastebil, ombygg h-bygg
28 475 000
Lastebil m/ brøyteutstyr
96 000 000
Ombygging adm.bygg
31 700 000
Byggetrinn 2 - Kai mot sør
70 000 000
Hall D + Bulk
146 710 000
Husøy
37 540 700
Budsjettlån 2017 - kommunalbanken
22 774 135
Budsjettlån 2018 - kommunalbanken
117 900 000
KLP kommunekreditt Norge AS
15 000 000,00
KLP kommunekreditt Norge AS
24 000 000,00
Budsjettlån 2019 kommunalbanken
33 295 000
Budsjettlån 2019-3 kommunalbanken
60 000 000
Budsjettlån 2019-2 kommunalbanken
40 900 000

20190292

Budsjettlån 2019 Kommunalbanken

35 000 000
899 594 835

Pr. 31.12.

Garantien

2019

utløper

0
224 130
600 000
26 250 000
4 800 070
17 050 000
17 084 920
60 000 000
21 397 500
50 750 000
113 700 250
30 971 060
20 496 730
109 057 500
1 000 000,00
10 500 000,00
31 587 620
59 000 000
40 388 750

2018
2020
2021
2028
2024
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2020
2028
2039
2049
2039

35 000 000
649 858 530

2039

Innfrielse og tap
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.
Det er ikke gjort noen vurderinger om noen av garantiene kan bli gjort gjeldende mot Karmøy kommune.
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Note 4 – Langsiktig gjeld
Obligasjonslån

31.12.2018
953 712 000

Sertefikatlån
Kommunalbanken

210 284 000
802 929 000

2
3

809 876
4 450 000
7 050 000

4
5
6

132 006 872
2 111 241 748

7

Husbanken, fast rente
KLP Karmøy Rådhus
KLP Karmøy Rådhus
*Husbanken,lån til videre utlån

*Kortsiktig fordring på Husbanken
**Avdrag - kortsiktig gjeld

referanse årets endring
1
-27 831 000

-210 284 000
0
256 415 000 1 059 344 000
-404 938
-445 000
-705 000

404 938
4 005 000
6 345 000

27 577 353 159 584 225
-44 322 415 2 155 564 163

-112 975
10 671 685

Langsiktig gjeld før avsetning

31.12.2019
925 881 000

112 975
-10 406 482

2 121 800 458

0
265 202

34 028 907 2 155 829 365

*Kortsiktig fordring gjelder periodisering av avdrag betalt i 2018, med forfall i 2019.
**Endring avdrag - kortsiktig gjeld skyldes innbetaling av avdrag i desember 2019 med 7 mill.kr.
Herav andelen lånegjeld som er selvfinansierende(VAR-området) per 31.12.2019

770 512 300

Gjennomsnittlig løpetid på kommunens langsiktig låneportefølje er på 2,4 år per 31.12.2019
Langsiktig lånegjeld per 31.12.2019 som forfaller innen ett år utgjør 360,134 mill.kr.

31.12.2018

referanse

31.12.2019

Bokførte avdrag
Lån til videre utlån

15 204 039

7

12 426 306

*Øvrige lån

101 554 938

4,5,6

87 792 938

Sum avdrag

116 758 977

100 219 244

*Avdrag på øvrige lån skal minst tilsvare minimums avdraget i henhold til kommunelovens § 50 nr. 7 bokstav a
Årets avdrag betegnes som årets "avskrivninger".

Beregning av minste lovlige avdrag (minimumsavdraget)
Fjorårets avskrivninger

2019
105 431 441

Sum bokført verdi anleggsmidler per 01.01.
Ikke avskrivbare anleggsmidler (tomter o.l.)

2 824 885 158
-27 127 102

Sum langsiktig gjeld per 01.01 eks. lån til videre utlån

1 979 234 876

*Minimumsavdraget, beregnet etter forenklet modell
Betalte og bokførte avdrag i driftsregnskapet

74 586 001
87 792 938

Meravdrag utover minimumsavdrag i driftsregnskapet

13 206 937

*Forenklet modell;
Avdrag=(langsiktig gjeld)/(bokført verdi av avskrivbare anleggsmidler))x avskrivninger)
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Lån til videre utlån
Når det gjelder lån tatt opp til videre utlån etter kommunelovens § 50 nr. 6, skal mottatte avdrag på
utlån uavkortet benyttes til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån i henhold til
kommunelovens § 50 nr 7. b.
Lån til vider utlån, Husbanken - årets endring
Avdrag

referanse
7

31.12.2019
-12 426 306

Husbankens andel av tilbakebetalt beløp tapsfondet

3 659

Nye låneopptak 2018

7

40 000 000

Årets endring

7

27 577 353

Spesifikasjon av årets låneopptak

ref

2019

Forfall på et 5-årig obligasjonslån med flytende rente hos Kommunalbanken

3

-146 200 000 jan

Refinansiert med ett nytt 7-årig lån med fast rente Sparebank 1 Markets

1

Forfall på et 3 mnd sertifikat lån hos DNB

2

Erstattet av et nytt 5-årig lån med fast rente i Kommunalbanken

3

210 284 000

Nytt låneopptak til videre utlån i Husbanken, flytende rente

7

40 000 000

Forfall på et 5-årig lån med fast rente hos Danske Bank

1

Erstattett av et nytt 5-årig lån med fast rente hos Kommunalbanken

3

146 200 000
-210 284 000 feb

-174 031 000 des
192 331 000

Sum låneopptak 2019 inkl. Husbanken

58 300 000

Netto låneopptak 2019 eks. Husbanken

18 300 000

31.12.2018

årets endring

31.12.2019

Lånekostnader (renter og gebyr)
Husbanken

1 980 245

429 674

2 409 919

Kommunalbanken og KLP

12 534 528

418 509

12 953 037

Øvrige kredittinstitusjoner

25 193 405

-6 331 282

18 862 123

4 244 694

-721 667

3 523 028

Påløpte renter 01.01

-13 795 217

3 710 001

-10 085 216

Påløpte renter 31.12
Sum rentekostnad

10 085 216
40 242 872

6 929 607
4 434 842

17 014 823
44 677 714

*Swapper

Eika Kapitalforvaltning

500 000

-

Øvrige lånekostnader (gebyr m.v)

333 496

-42 407

291 089

Sum omkostninger

833 496

-42 407

791 089

Sum lånekostnader

41 076 367

4 392 435

45 468 803

*Renteswap Nordea Bank
Kommunen inngikk en rentebytte avtale med Nordea bank den 28.07.13 som løper frem til 03.07.23.
Formålet med avtalen er å sikre kontantstrømmen av deler av kommunens låneportefølje.
Kommunen betaler fast rente 3,045 % p.a. mot flytende rente. Aktuell hovedstol er kr 200.000.000.
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500 000

Note 5 – Finansielle anleggsmidler
Selskap

Org.nr.

Selskapsform

Beholdning

Eierandel

Egenkapitalinnskudd KLP
Haugaland Kraft AS

915 636 756

AS

180 968 850

2019

2018

Utbytte 2019

76 833 932

69 967 292

-

36,05 %

119 161 534

89 680 000

95 385 657

Haugaland næringspark

983 405 703

AS

2 763

46,05 %

87 495 000

87 495 000

-

Karmøy Næringsfond as

921 756 913

AS

1 000 000

100,00 %

6 750 000

6 750 000

-

Haugaland Brann IKS

819 585 822

IKS

37,16 %

1 858 000

1 858 000

-

Opplev Avaldsnes AS

980 902 722

AS

100

100,00 %

1 100 000

1 100 000

-

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

890 897 452

AS

230

22,09 %

575 000

575 000

-

Karmsund Havn IKS
Solstein AS

963 706 820
960 529 820

IKS
AS

410

38,46 %
100,00 %

500 000
360 000

500 000
360 000

-

Marin Energi Testsenter AS

995 285 355

AS

110

8,04 %

210 000

210 000

-

Aski AS

926 733 036

AS

372

57,68 %

225 000

175 000

-

Karmøy Kino AS

913 528 670

AS

100

100,00 %

100 000

100 000

-

Norsk Bane AS

984 365 772

AS

97

0,95 %

100 000

100 000

-

Haugaland Vekst IKS

987 637 013

IKS

9,09 %

100 000

100 000

-

64 000

64 000

-

Studenthj Fantoft Bergen
Haugaland golfklubb
Musikkselskapet Nordvegen AS

990 918 023

AS

20

26,67 %

50 000

50 000

-

44 000

44 000

-

Haugalandsmuseene AS

988 525 634

AS

-

0,00 %

-

44 000

-

Haugaland Industri AS

912 459 659

AS

100

8,29 %

23 000

23 000

-

Rogaland Ressurssenter AS

955 493 478

AS

88

1,74 %

20 000

20 000

-

Fjord Norge AS

966 091 118

AS

2

0,02 %

10 000

10 000

-

AS

45

2,78 %

10 000

10 000

-

8 000
5 000

-

E134 Haukelivegen AS

982 420 857

AL Haukelivegen
HIL-Hallen AS

996 154 106

AS

5,00 %

8 000
5 000

Byen vår Kopervik

980 117 898

BA

5 000

5 000

-

Karmøy boligbyggerlag
Storhall Karmøy AS

913 502 795

AS

10,00 %

5 000
3 000

5 000
3 000

-

Maritimt forum

979 437 595

STIFTELSE

1 000

1 000

-

Stangelang bl

953 920 050

BRL

800

800

-

Skår BL
Østremneset BL

10

30

-

BRL

800

800

-

953 481 073

BRL

300

300

-

Åkrehamn BL

954 199 754

BRL

300

300

-

Norheimskogen BL 1

953 809 338

BRL

100

100

-

Norheimskogen BL 11

953 592 770

BRL

100

100

-

Bibliotekssentralen SA

910 568 183

SA

1

1

-

Haugaland Kontrollutvalgsekreteriat IKS

987 635 460

IKS

35,79 %

-

-

-

Krisesenter Vest IKS

996 361 802

IKS

23,52 %

-

-

-

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

974 247 488

IKS

10,19 %

SUM
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-

-

-

295 618 867

259 264 693

95 385 657

Note 6 – Avsetning og bruk av fond
Beholdning
Bruk av fond i Bruk av fond Beholdning
Avsetninger
01.01.19
driftsregns. i invest.regns. 31.12.19
291 950 909
55 276 956
6 967 251
0 340 260 614

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringfond

83 300 259
264 502 312

32 635 258
75 581 732

35 640 520
0

0 80 294 997
38 649 623 301 434 421

Bundne investeringsfond
Sum avs. og bruk av fond

830 169
640 583 649

58 459
163 552 405

0
42 607 771

888 628
38 649 623 722 878 660

Overføring
Overført fra drifts- til investeringsregnskapet

Alle Fond
Bruk av tidligere års regn.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

Regnskap

Reg.budsjett Vedtatt budsj.

53 085 000

Regnskap

53 085 000

Reg.budsjett

52 712 000

Oppr.budsj

Regnskap i
fjor
33 693 188

Regnskap i fjor

28 380 254
-6 967 251

-28 380 000
8 672 127

0

-79 233 159
-8 568 000

Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

-35 640 520
-38 649 623
0

-38 476 615
-145 658 000
0

-5 468 000
-105 000 000
0

-28 507 725
0
-1 943 768

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til ubundne investeringsfond

55 276 956
32 635 258
75 581 732

46 061 000
8 178 000
73 511 000

0
3 543 000
25 019 000

90 839 988
36 775 159
31 115 368

Avsatt til bundne investeringsfond
Netto avsetninger

58 460
110 675 266

0
-76 092 488

0
-81 906 000

2 773 938
43 251 801
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Note 7 – Kapitalkonto
Kapitalkontoen er definert som forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og
langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet omtales i
kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng.
Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi
av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på
anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere
endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen.
Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen.
Kapitalkontoen reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når
lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets
investeringer. Forskjellen mellom opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i
investeringsregnskapet utgjør endring i ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi
av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens
kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser og urealisert valutatap på langsiktig gjeld vil redusere
kapitalkonto
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Kapitalkontoen viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital

Saldo kapitalkonto 1.1.2019
Økning av kapitalkonto (kreditposter):
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler korr.
Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer/andeler
Reversert nedskrivning aksjer/andeler
Utlån - sosiale utlån
Utlån - andre utlån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Reversert oppskrivning utenlandslån
Egenkapitalinnskudd
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Salg aksjer/andeler
Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån
Avskrivning på utlån - sosiale utlån
Avskrivning på utlån - andre utlån
Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån
Avdrag på eksterne lån
Saldo kapitalkonto 31.12.2019
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-986 485 014
-397 539 129
-24 260 277
-29 531 534
-700 927
-48 840 767
-100 215 585

-213 861 391

-6 866 640

13 052 027
105 431 440
44 000
503 144
12 926 831
267 462
303 714 315
220 555 562
-

-1 151 806 483

Note 8 – Renter og utbytte
Det vises her til egen finansrapport til rådmannen per 31.12.2019 (gikk som referatsak til
kommunestyremøte 10. februar 2020). Avkastningen på plassert likviditet i 2019 gjenspeiler et
veldig bra år på børsen. Det ble oppnådd en samlet positiv avkastning i 2019 på hele kroner 43,8
millioner (+8,41 %) og dermed langt over budsjettert nivå. Kommunen har spredt plasseringene i
forskjellige typer fond som aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og rentefond. Beste
fondsavkastning var DnB Global E med +36,12 % mens det dårligste var Eika Obligasjon med en
avkastning på kun 0,49 %. Her må det skyters inn at Eika Obligasjon ble kjøpt i juni 2019.
Når det gjelder ordinære renteinntekter i bank så er denne likviditeten koblet opp mot 3 måneders
NIBOR-rente (Norwegian Inter Bank Offered Rate – Norsk pengemarkedsrente) med påslag.
Karmøy kommunes hovedbankforbindelse er Sparebanken 1 SR-Bank. Gjennomsnittlig plassering
i bank var kroner 317,9 millioner i 2019 mot kroner 373,5 millioner i 2018.
77,6 % av låneporteføljen på kroner 2.155.829.365 er lån med fast rente, når vi tar hensyn til
rentebytteavtalene som er inngått. Gjennomsnittsrenten for vår låneportefølje var 2,18 % ved
utgangen av 2019 mot 1,89 % ved utgangen av 2018. Referanserenten ved årsskiftet 2019/2020 var
på 2,20 %. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på lån var 2,4 år ved regnskapsårets slutt.
Samlet utbytte fra selskaper ble på hele kroner 95.710.617 i 2019 mot kroner 44.425.261 i 2018.
Utbytte fra Haugaland Kraft utgjorde det aller meste av dette med kroner 95.385.657 i 2018 mot
kroner 44.363.749 i 2018.
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Note 9 – Skatt og rammetilskudd
Skatteinntektene i 2019 ble på kroner 1.149.890.467. Dette er en økning på 5,6 % sett i forhold til
2018 og hele kroner 65,4 millioner bedre enn regulert budsjett for året. Kommunens skatteinntekter
i 2019 utgjorde imidlertid kun 85,4 % sett i forhold til landsgjennomsnittet. Dette gjør at Karmøy
kommune fortsatt er en minsteinntektskommune og dermed mottar ekstra overføringer i
rammetilskuddet fra staten gjennom inntektsutjevningen for å kompensere for lave
skatteinntekter. Ser en på fordeling av skatteinntektene kommer det aller meste inn i form av
forskuddstrekk. Dette utgjorde 89,1 % av sum skatteinntekter i 2019. Forskuddsskatt utgjorde 5,5
% og restskatt/renter/margin utgjorde 5,4 %.
Rammetilskuddet fra staten blir overført til kommunene løpende gjennom året. For 2019 utgjorde
dette samlet kroner 1.144.326.191 for Karmøy kommune. Tilskuddet består av et fast
innbyggertilskudd (kroner per innbygger), en utgiftsutjevning, særskilte tilskudd, og som ovenfor
nevnt en inntektsutjevning. Når det gjelder utgiftsutjevningen så er den basert på særskilte
kriteriedata for hver kommune (alderssammensetting, reiseavstand, helsetilstand, antall
flyktninger, utdanning med videre). Ut i fra dette så er Karmøy kommune definert som en
kommune ganske likt med gjennomsnittet for Norge med en vekting på 99,3 % for 2019 og 99,9 %
for 2020.
Samlet sett så kalles skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt samt rammetilskuddet fra staten
for kommunens frie inntekter. Dette er inntekter som ikke er bundet opp til bestemte utgiftsformål.
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Note 10 – Anleggsmidler
Vurderingsreglene for anleggsmidler følger av regnskapsforskriften § 8, KRS nr2.
Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 9 Nedskrivning av
anleggsmidler. Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost og avskrives lineært
over antatt levetid, definert i forskrift.
Avskrivningene begynner året etter at anleggsmiddelet er ferdigstilt og tatt i bruk.
Kommunen har de siste årene hatt noe mangelfull kontroll med hensyn til sikring av
korrekt informasjon og identifikasjon av eiendeler i balansen. I 2018 ble det påbegynt en
prosess hvor kommunes anleggsmidler skulle registreres i økonomisystemets
anleggsmodul. Arbeidet ble ferdigstilt i 2019. Det har i den forbindelse ført til endringer på
en del anlegg. Som følge av dette har IB 2019 blitt justert med kr 24 mill.

Avskrivn.plan Eiendeler
05ÅR

IT-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR

Maskiner, inventar/utstyr, verktøy, transport midler

20ÅR

Brannbiler, parkeringsplasser, tekniske anlegg(VAR), rensean

40ÅR

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningen

50ÅR

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem o.

1. Bokført verdi pr. 31.12.2019
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19
Bokført verdi 01.01.19
Tilgang i året
Avgang i året
Delsalg i året
Årets ordinære avskrivinger
Årets nedskrivinger
Årets reverserte nedskrivinger
Bokført verdi 31.12.19

05ÅR
140 335 311
-100 971 792
39 363 519

10ÅR
123 649 509
-87 260 038
36 389 471

20ÅR
173 638 580
-66 444 606
107 193 974

40ÅR
2 584 421 117
-721 778 563
1 862 642 555

50ÅR
1 002 221 377
-225 969 580
776 251 797

TOMTER
27 304 120
27 304 120

SUM
4 051 570 014
-1 202 424 579
2 849 145 436

9 130 928
-

12 037 074
-110 091

42 526 931
-

262 254 594
-

22 430 268
-4 000 000
-

49 159 334
-8 941 936

397 539 129
-4 000 000
-9 052 027

-11 665 396
-

-6 272 805
-

-8 069 573
-

-59 860 418
-

-19 563 249
-

36 829 051

42 043 649

141 651 332

2 065 036 730

775 118 816
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67 521 518

-105 431 441
3 128 201 096

Note 11 – Selvkostområder
Vann, avløp og renovasjon, septik og feiing er områder hvor selvkost er satt som den
rettslige rammen for brukerbetaling. Selvkost er den totale kostnadsøkningen en har ved å
produsere disse tjenestene. Overskudd innenfor områdene avsettes til selvkostfond, mens
et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler.

Feiing selvkostregnskap 2019
Driftsutgifter
Kostnader direkte

4 990 796

Sum kostnader

4 990 796

Driftsinntekter
Inntekter direkte

-5 037 890

Sum inntekter

-5 037 890

Overskudd (-)/Underskudd (+)

-47 094

Avsettes til(+)/Bruk av selvkostfond (-)
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47 094

Avgiftsskjema - Regnskap 2019
VANNAVGIFT
Inkludert Hydro

Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 340 og 345)

36 435 955

Kapitalkostnader

15 856 909

Inntekter (vannavgifter m.v. på 340 og 345)

Inntekter

-59 796 631

SUM

52 292 864

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-7 503 767

Fond sjøaure/biotopforbedring

-59 796 631

28 680

overførsel til selvkostfond

7 475 087

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
KLOAKKAVGIFT
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 350, 353)

37 402 806

Kapitalkostnader

26 088 852

Inntekter (kloakkavgifter m.v. på 350,353)

Inntekter

-60 878 214

SUM

63 491 658

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-60 878 214

2 613 444

overførsel fra selvkostfond

-2 613 444

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
TØMMING AV SEPTIKTANKER
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 35400)

Inntekter

3 332 672

Kapitalkostnader

278 904

Inntekter (funksjon 35400)

-4 014 152

SUM

3 611 576

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-4 014 152

-402 576

overførsel til selvkostfond

402 576

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
RENOVASJONSAVGIFTER
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 355 og 357)

46 922 444

Kapitalkostnader

2 995 294

Inntekter (renovasjonaavgifter på 355 og 357)

-50 152 460

SUM

49 917 738

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-234 722

Etterdriftsfond Borgaredalen

762 000

overførsel fra selvkostfond

-527 278

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0

SUM OVERFØRSELTIL FOND
SUM OVERFØRSEL FRA FOND
SUM OVERFØRSELTIL ANDRE FOND

Inntekter

7 877 663
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-3 140 722
790 680

-50 152 460

Renter VAR-fond 2019
Vann

2.5199.461

IB

13 368 639

Endring

7 475 087

3 737 544
17 106 182

Renter

2,22

Avløp

379 757

2.5199.462

IB

7 367 047

Endring

(2 613 444)

(1 306 722)
6 060 325

Renter

2,22

Renovasjon

134 539

2.5199.463

IB

10 188 094

Endring

(527 278)

(263 639)
9 924 455

Renter

2,22

Septik

220 323

2.5199.464

IB

4 158 360

Endring

402 576

201 288
4 359 648

Renter

2,22

Sjøaure

34 671

2.5199.404

IB

405 138

Endring

28 680

28 680
433 818

Renter

Gjenbruk. Borgaredalen

2,22

9 631

2.5199.465

IB

7 059 980

Endring

762 000

762 000
7 821 980

Renter

2,22
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173 648

Funksjon

IB 2019

Renter

31.12.2019

Resultat

UB 2019

Vann

13 368 639

379 757

13 748 396

7 475 087

21 223 483

Avløp

7 367 047

134 539

7 501 586

-2 613 444

4 888 142

10 188 094

220 323

10 408 417

-527 278

9 881 139

4 158 360

34 671

4 193 031

402 576

4 595 607

Renovasjon
Septik
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Selvkostberegning av Oppmåling 2019
Utgifter
Direkte lønn
Servicetorg
Pensjon
Sosiale kostnader 14,1%

Delsum
Sum
kr 5 830 939
kr 442 851
kr 752 855
kr 950 768 kr 7 977 412

Direkte kostnader:
Kontorutgifter, forsikringer, telefoner mm
Advokater, konsulenter
Reiser og transport
Andre personalkostnader, kurs mm
Personalforsikringer / andre ansvar
Diverse
Direkte kostnader sum

kr 248 021
kr 222 456
kr 95 741
kr 53 750
kr 13 162
kr 250 620

Felles kostnader sentraladministrasjon
Driftskostnader rådhuset

kr 266 364
kr 112 776

kr 883 750

Indirekte lønnskostnader felles sum

kr 379 140

Total sum utgifter

kr 9 240 303

Inntekter:
Salg varer og tjenester
Refusjonsinntekter
Total sum inntekter

kr 7 354 883
kr 684 586
kr 8 039 469

Gebyrer for oppmåling dekker ut fra dette i % av selvkost
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87,00 %

Selvkostberegning av byggesaksgebyrer 2019
Utgifter

Delsum

Direkte lønn

Sum

kr 8 498 357

Servicetorg

kr 471 663

Pensjon

kr 1 076 402

Sosiale kostnader 14,1%

kr 1 405 979

kr 11 452 401

Direkte kostnader:
Kontorutgifter, forsikringer, telefoner mm

kr 51 510

Advokater, konsulenter

kr 34 468

Reiser og transport

kr 83 728

Andre personalkostnader, kurs mm

kr 153 763

Personalforsikringer / andre ansvar

kr 19 274

Diverse

kr 273 674

Direkte kostnader sum

kr 616 417

Felles kostnader sentraladministrasjon

kr 362 786

Driftskostnader rådhuset

kr 112 776

Indirekte lønnskostnader felles sum

kr 475 562

Total sum utgifter

kr 12 544 380

Inntekter:
Salg varer og tjenester

kr 8 337 716

Refusjonsinntekter

kr 125 979

Total sum inntekter

kr 8 463 695

Underdekning

-kr 4 080 685

Gebyret for byggesaker dekker ut fra dette ca % av selvkost
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67 %

Note 12 – Lønn til rådmann og ordfører.
Revisjonshonorar
Lønn til administrasjonsjef og ordfører

2019

2018

1 310 568

1 426 471

Lønn og annen godtgjørelse

1 159 821

1 081 569

Revisjonshonorar

2019

2018

Rådmann:
Lønn og annen godtgjørelse
Ordfører:

KPMG

889 404
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971 385

Note 13 – Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditeten blir bokført til markedsverdi.
Markedsverdien endrer seg i takt med markedet fortløpende.

31.12.2019
Kostpris
markedsverdi

31.12.2018
Kostpris
markedsverdi

25 000 000
318 604

26 000 792
317 849

25 000 000
312 738

25 389 986
312 361

175 637 244
126 562 594

202 702 164
131 456 446

161 903 130
172 945 684

184 519 362
173 501 783

3 550 227
5 808 056
5 576 404

8 310 724
13 443 624
12 091 913

5 023 195
5 808 056
5 576 404

9 037 715
10 017 645
9 009 407

21 748 577
41 850 195

21 861 014
56 628 153

21 342 581
41 850 195

20 682 788
55 264 050

Skagen Kon-Tiki
Skagen Global

1 386 154
1 870 430

6 578 864
9 247 381

1 386 154
1 870 430

5 717 155
7 061 146

Pareto Nordic
Pareto Høyrente
SUM

15 470 600
15 306 718
440 085 803

16 933 177
16 146 748
521 718 849

15 470 600
15 306 718
473 795 885

15 840 848
15 397 604
531 751 849

Skudenes & Aakra Sparebank
KLP - Pensjon
DNB Asset Management
Eika Kapitalforvaltning AS
Pluss Utland Etisk
Holberg Norden
Holberg Norge
Odin Rente A
Skagen Avkastning

I 2019 realiserte vi andeler for kr 53.000.000. Beløpet ble godskrevet kontantbeholdningen vår i bank.
Andre endring i kostprisen fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak reinvesteringer i samme fond ved
kjøp/salg samt reinvesteringer av årets renteinntekter på pengemarkedsfond.
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Note 14 – Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 59 045 707.
Årets regnskap er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 59 045 707 etter at det er
foretatt
avsetninger til disposisjonsfond med kr 55 276 956 og bundne driftsfond med kr 32 635 257
Avsetningene er i tråd med formannskapets vedtak.
Det er overført kr 53 085 000 fra drift til investering.

31.12.201
Kapittel
Balansen
9
01.01.2019
59 045
2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk
707 28 380 254
2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet
0
0
59 045
SUM Regnskapsmessig mindreforbruk
707 28 380 254

Investeringsregnskap
et
Art
Beløp

Driftsregnskapet 2019
Art Beløp

Endring
30 665 453
0
30 665 453

Sum

-28 380
1930 254

3930

0

0

3580

0

0

0

30 665 453

59 045
1580 707
30 665
Differanse 453
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Note 15 – Justeringsavtaler. Overdragelse av anlegg fra
andre
Justeringsavtalene er gjort i forbindelse med verderlagsfri overdragelse til kommunen av opparbeidet
infrastruktur som vei ol. samt vann- og avløpsanlegg. Avtalen innebærer overføring av justeringsrett av
merverdiavgift til kommunen. Utbygger får refundert 75 % av samlet justeringsbeløp fordelt over 10 år
(justeringsperioden) i henhold til avtalen. Hvor samlet merverdiavgift som skal refunderes er mindre
enn kr 200.000 foretas ikke fordeling. Her får overdrager 100 % av refusjonen fratrukket et
administrasjonsgebyr på kr 50.000 til kommunen.
Justeringsplikten- og retten er regulert i merverdiavgiftsloven kap. 9 med forskrift og gjelder ved
overdragelse av byggetiltak/kapitalvare. Kapitalvare som gjelder fast eiendom og anlegg, har en
justeringsperiode på 10 år fra fullføringen. Justeringsreglene får tilsvarende anvendelse på
kompensasjonsberettiget byggetiltak.
I henhold til god kommunal regskapsskikk (gkrs) skal vederlagsfri overtakelse av infrastruktur føres
som kjøp av anleggsmiddel og betegnes som overføring fra andre. Forutsetningen er at kommunen
har en rett til å overta infrastrukturen vederlagsfritt , f.eks. med hjemmel i plan-og bygningsloven.
Karmøy kommune inngikk 13 avtaler i 2017, 2 avtaler i 2018 og 7 avtaler i 2019.
Anleggsmidlene er bokført/aktivert til kostpris. Det foretas ordinære lineære avskrivninger over 40 år.
Merverdiavgift avskrives over 10 år i samsvar med justeringsperioden. Det foretas ikke avskrivninger av
merverdikompensasjon (vei.\ o.l.).

Overtatt infrastruktur aktivert i 2019
Aktivert beløp 2019 før avskrivninger

Vei o.l
41 309 314
27 180 473

Innrapportert på kompensasjon- og avgiftsoppgavene i år
Kompensasjon (kompensasjonsoppgaven)
ordinær merverdiavgift (avgiftsoppgaven)
sum justert beløp 2018
Herav gjeld til overdrager
Herav kommunens andel
Sum alle løpende justeringsavtaler inkl. nye 2019

0,75
0,25
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Vei o.l
3 860 053
3 860 053

Sum
68 489 787

Sum
2 470 316
2 470 316

3 860 053
2 470 316
6 330 369
4 747 777
1 582 592
6 330 369

Note 16 – Startlån Husbanken
31.12.2019
Utlån av husbankmidler

Endring

31.12.2018

209 128 383 35 913 936

Tapsfondet

888 629

antall lån

173 214 447

58 460

830 169
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Spesifikasjon endring i lånemassen
Innngående balanse ved regnskapsårets begynnelse
Nye lån i året
Tilbakeførte terminer, netto
Innbetalte avdrag og innløsing av lån
Tapsførte lån
Mindre korrigeringinger/justeringer
Utgående balanse ved regnskapsårets slutt

403

173 214 447
48 696 469
144 297
-12 926 832
1
209 128 382

Tilbakeførte terminer er en rent teknisk, bokføringsmessig løsning på saker som er tilbakeført
fra kortsiktige fordringer til langsiktig lånegjeld. Dette gjelder i hovedsak saker hvor låntaker
har fått utsettelse med termin betalingen av ulike grunner.

Tap på utlån av husbankmidler
Tapsfondet er et bundet fond avsatt etter midler tildelt fra Husbanken. Kommunen kan i
tillegg avsette egne midler til tapsfond. Kommunen har hittil ikke avsatt egne midler
som skal sikre fremtidige tap på utlån. Tapsfondet skal godskrives renter av utesående
midler per 31.12.
Ingen lån har blitt tapsført i år.

Spesifikasjon endring i tapsfondet
Innngående balanse ved regnskapsårets begynnelse
Ny avsetning, tildelte midler fra Husbanken
Renter tillagt fondet per 31.12
Innbetalt fra kunde, tidligere tapsførte saker
*Husbankens andel av tidligere tapsførte saker
Utgående balanse ved regnskapsårets slutt

830 169
0
16 849
45 269
-3 659
888 629

*Husbankens andel av innbetalt er innbetalt til husbanken.
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Note 17 – Vesentlige forpliktelser – leieavtaler
Leasingavtaler
Karmøy kommune leaser 183 biler hvorav 30 er elbiler. Leasingperiode er 4 år på nye biler
og rullerende utskiftning. Karmøy kommune har vurdert disse leieavtalene som
operasjonelle og skal ikke bokføres i balansen. Årlig forpliktelse kostnader inkludert
merverdiavgift og forsikring er
kr 8 mill.
Karmøy kommune har inngått leieavtaler på bygg som gjør at kommunen er bundet opp i
korte og lange leiekontrakter. Årlig forpliktelse for leiekontrakter er i 2019 kr 12 millioner.
Ved operasjonelle leieavtaler er leiebetalingene er en ordinær driftsutgift, og periodiseres
etter anordningsprinsippet (kjent utgift i perioden). Balanseposter som oppstår som følge
av disse periodiseringene, for eksempel forskuddsbetalt leie, er en vanlig tidsavgrensning,
og innebærer ikke balanseføring av selve leieavtalen.
Finansiell leasing
Karmøy kommune har ingen finansielle leasingavtaler.
Dersom man har inngått en finansiell leieavtale må leieavtalen balanseføres. Å balanseføre
leieavtalen vil si å presentere leieavtalen tilsvarende som kjøp av eiendelen med en
tilhørende forpliktelse. Den skal balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen.
Verdien av vederlaget er nåverdien av leiebetalingene. Som motpost vil det som langsiktig
gjeld fremkomme en tilhørende forpliktelse. Det betyr med andre ord at finansielle
leieavtaler skal utgiftsføres i investeringsregnskapet i tillegg.
Finansielle leieavtaler skal vurderes etter de generelle vurderingsreglene.
Avskrivningsperioden settes som regel lik estimert leieperiode. Dersom
avskrivningsperioden i regnskapsforskriftens § 8 er kortere enn estimert leieperiode skal
avskrivningstiden i regnskapsforskriftens § 8 benyttes.2
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Driftsbudsjett og regnskap
Driftsregnskap per art
Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
1010
1011
1012
1013
1014
1020
1025
1026
1030
1040
1050
1070
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1089
1090
1092
1093
1096
1099

FAST LØNN
FAST ANSATTE LÆRERE
LØRDAG- OG SØNDAGSTILLEGG
KVELDS- OG NATTILLEGG
HELLIGDAGSTILLEGG
VIKARER INKL TILLEGG
FERIEVIKARER
SYKEVIKAR
EKSTRAHJELP INKL. TILLEGG
OVERTID INKL TILLEGG
ANNEN LØNN TREKKPL GODTGJ INKL TILLEGG
LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG
LØNN RENHOLD
SYKEVIKAR RENHOLD
FERIEVIKAR RENHOLD
EKSTRAHJELP RENHOLD
OVERTID RENHOLD
GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
TREKKPL/OPPGAVEPL IKKE ARB G AVG PL LØNN
KLP PENSJON - FELLESORDNING MV.
KLP SERVICEPENSJON/TILSK SIKRINGSORDNINGEN
KLP SYKEPLEIERORDNINGEN
STATENS PENSJONSKASSE SPK
ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum grp.Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

877 560 779
910 590 212
314 863 913
319 835 000
33 189 196
24 177 000
34 839 619
34 863 000
24 586 458
21 577 000
29 401 324
37 578 000
41 946 754
41 699 385
51 304 516
53 103 432
95 059 070
36 291 800
22 093 863
11 114 808
64 519 114
59 693 000
4 837 577
5 852 000
31 164 012
34 771 000
1 476 586
1 582 000
1 218 773
1 095 000
93 246
287 000
98 247
40 000
4 215 195
4 875 000
21 761 063
22 940 000
118 000 224
127 832 000
807 070
869 000
37 677 581
25 402 000
28 921 365
29 000 000
247 455 698
242 512 000
2 087 091 243 2 047 579 637

837 466 980
304 797 160
18 754 627
32 306 730
22 794 056
30 693 044
43 820 627
54 827 260
83 509 525
18 357 527
69 894 236
4 773 673
30 414 983
2 944 223
1 273 566
231 560
162 567
4 023 632
26 892 453
105 390 824
767 047
36 098 639
31 523 844
238 487 178
2 000 205 962

Grp.Art: 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
1100
1105
1110
1114
1115
1120
1130
1140
1150
1160
1165
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1190
1195
1200
1209
1210
1220
1230

KONTORMATERIELL
UNDERVISNINGSMATERIELL
MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
MEDIKAMENTER
MATVARER
SAMLEPOST ANNET FORBR.MATERIELL, RÅVARER, TJEN
POST, BANKTJENESTER, TELEFON
ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON
OPPLÆRING, KURS - IKKE OPPG.PL.
OPPG.PL. UTG OG GODTGJ FOR REISER
ANDRE OPPG.PL. GODTGJØRELSER
TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSP.MIDL.
STRØM
FJERNVARME
FYRINGSOLJE OG PARAFIN
NATURGASS
BIOENERGI
FORSIKRINGER VAKTTJENESTER
HUSLEIE LEIE AV LOKALER OG GRUNN
AVGIFTER GEBYRER LISENSER M.V.
KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
MEDISINSK UTSTYR
LEASING AV TRANSPORTMIDLER
LEIE AV DRIFTSMIDLER
VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NYANLEGG
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3 740 766
9 277 241
5 134 494
4 325 323
15 057 107
17 907 727
5 177 114
2 486 589
11 609 618
4 452 482
12 311 359
32 375 454
31 690 964
230 739
142 194
2 597 767
2 034 221
8 484 310
18 146 868
42 438 259
19 962 994
210 897
7 754 379
1 825 262
48 573 454

3 373 000
10 657 000
4 983 000
5 507 000
12 913 000
22 043 420
4 825 000
2 969 000
26 558 900
5 958 000
9 409 000
27 712 000
28 310 000
2 578 000
136 000
2 298 000
8 266 000
18 421 000
38 977 000
20 498 000
41 000
6 509 000
2 463 000
53 382 000

3 124 193
8 621 870
4 855 319
4 946 212
15 093 850
20 024 086
4 779 204
2 392 686
12 600 509
4 692 999
12 634 761
31 050 781
34 505 045
251 119
180 007
3 250 585
1 998 220
7 644 191
15 295 224
36 748 864
24 508 671
275 996
6 870 682
1 611 214
52 697 999

Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 17 REFUSJONER
1700
1710
1711
1729
1730
1750
1770
1780

REFUSJONER FRA STATEN
SYKELØNNSREFUSJON
REFUSJON FORELDREPENGER
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER
REFUSJONER FRA KOMMUNER
REFUSJONER FRA ANDRE - PRIVATE
REF FRA KOMM.SÆRREGNSKAPSFORETAK/BEDRIFT
Sum grp.Art: 17 REFUSJONER

-162 859 659
-58 100 195
-33 188 623
-52 049 353
-12 171 725
-22 759 571
-6 795 923
-347 925 050

-144 289 000
-72 927 000
-9 040 000
-40 581 000
-9 878 000
-18 320 000
-1 541 687
-296 576 687

-157 119 087
-53 921 035
-26 374 194
-51 526 322
-10 685 041
-24 063 684
-2 696 435
-134 985
-326 520 783

-1 148 507 621
-66 358 962
-6 202 000
-374 938
-1 149 890 467
-104 688 456
-35 706 861
-621 894
-2 512 351 198

-1 171 267 000
-67 882 000
-6 263 000
-1 084 500 000
-105 300 000
-35 700 000
-196 000
-2 471 108 000

-1 113 428 680
-78 951 212
-2 936 000
-1 089 363 142
-100 006 407
-32 939 911
-4 013 584
-2 421 638 936

-18 211 717
-95 710 617
-41 238 647
-503 145
-28 380 255
-6 967 252
-35 640 520
-105 431 441
-332 083 593

-12 200 000
-96 000 000
-17 300 000
-84 000
-28 380 000
-8 672 127
-38 476 615
-100 946 000
-302 058 742

-17 240 168
-44 425 666
-11 395 478
-405 451
-79 233 159
-8 568 000
-28 507 725
-100 541 989
-290 317 636

22 651
756
190 254
32 153
1 189 321
12 394 915
2 579 910
340 028 093
3 037 160
1 270 145
161 885
9 020 727
369 927 970

22 762 400
2 295 000
405 450 400
1 000 000
14 129 000
445 636 800

9 513
5 224
187 860
240 184
14 029 349
2 264 462
377 808 063
1 844 104
1 440 800
4 403 331
1 700 000
403 932 890

Grp.Art: 18 OVERFØRINGER
1800
1810
1830
1850
1870
1874
1875
1890

RAMMEOVERFØRINGER
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER
OVERFØRINGER FRA KOMMUNER
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE
EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM
EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOM
OVERFØRINGER FRA ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 18 OVERFØRINGER

Grp.Art: 19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
1900
1905
1909
1920
1930
1940
1950
1990

RENTEINNTEKTER
UTBYTTE FRA SELSKAPER
GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER
MOTTATTE AVDRAG UTLÅN, AKSJESALG M.V.
DISP AV TIDL ÅRS IKKE DISP NETTO DR.RES
BRUK AV DISPOSISJONSFOND
BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND
MOTPOST AVSKRIVNINGER
Sum grp.Art: 19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER

Grp.Art: 31 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
3100
3105
3120
3130
3180
3195
3200
3210
3230
3250
3270
3280
3285

KONTORMATERIELL
UNDERVISNINGSMATERIELL
ANNET FORBR.MATERIELL RÅVARER/TJENESTER
POST, BANKTJENESTER, TELEFON
ENERGI
AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.
KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
KJØP AV TRANSPORTMIDLER
VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NYANLEGG
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OG NYBYGG
KONSULENTTJENESTER
GRUNNERVERV
KJØP AV EKSISTERENDE BYGG ANLEGG
Sum grp.Art: 31 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
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Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 34 OVERFØRINGER
3400 TIL STATEN
3429 MVA-KOMPENSASJON INVESTERING
3470 TIL ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 34 OVERFØRINGER

706 450
49 189 424
27 251 006
77 146 880

58 450 200
35 469 000
93 919 200

45 857 750
11 747 118
57 604 868

12 426 307
48 397 979
86 078 955
75 581 732
58 460
222 543 433

20 000 000
51 636 000
86 079 000
73 511 000
231 226 000

15 204 039
118 571 338
101 650 910
31 115 368
2 773 938
269 315 592

-161 407
-82 140 113
-82 301 519

-80 859 000
-80 859 000

-810 148
-383 447
-31 253 457
-45 755
-32 492 806

-900 000
-49 189 423
-2 360 000
-3 490 000
-5 463 229
-61 402 652

-11 499 000
-58 451 000
-3 931 000
-73 881 000

-100 279 779
-45 857 750
-500 000
-8 183 776
-154 821 305

-68 272 813
-68 272 813

-40 674 000
-40 674 000

-1 300 000
-3 000 000
-116 397 804
-120 697 804

-303 714 316
-12 471 576
-49 720 782
-38 649 623
-53 085 000
-457 641 297

-306 945 000
-20 000 000
-49 680 000
-145 658 000
-53 085 000
-575 368 000

-212 193 147
-174 814 301
-197 031
-1 943 768
-33 693 188
-422 841 436

Grp.Art: 35 FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
3510
3520
3529
3548
3550

AVDRAGSUTGIFTER
UTLÅN
KJØP AV AKSJER OG ANDELER
AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND
AVSETNING TIL BUNDNE FOND
Sum grp.Art: 35 FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER

Grp.Art: 36 SALGSINNTEKTER
3620
3660
3670
3690

AVG FR SALG AV VARER OG TJENESTER
SALG AV DRIFTSMIDLER
SALG AV FAST EIENDOM
FORDELTE UTGIFTER
Sum grp.Art: 36 SALGSINNTEKTER

Grp.Art: 37 REFUSJONER
3700
3729
3730
3750
3770

REFUSJONER FRA STATEN
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER
OVERF FRA KOMMUNER
REFUSJON FRA PRIVATE
Sum grp.Art: 37 REFUSJONER

Grp.Art: 38 OVERFØRINGER
3810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
3830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER
3890 OVERFØRINGER FRA ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 38 OVERFØRINGER
Grp.Art: 39 FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
3910
3920
3929
3948
3958
3970

BRUK AV LÅN
MOTTATTE AVDRAG UTLÅN
SALG AV AKSJER OG ANDELER
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND
BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND
OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET
Sum grp.Art: 39 FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
TOTALT

-
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-

-

Driftsregnskap per gruppefunksjon
Regnskap 2019 Buds(end)
Grp.
10
11
14
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER

5 803 044
1 530 563
681 323
-256 273
-

6 078 000
1 831 000
744 000
-192 000
-

4 822 897
1 017 700
518 163
-81 883
-50 000

Sum grp. Funk: 100 POLITISK STYRING

7 758 657

8 461 000

6 226 877

40 246
921 294
376 000
222 813
-222 813
1 337 540

115 000
1 181 000
377 000
289 000
-289 000
1 673 000

61 384
1 006 472
365 000
271 225
-271 225
1 432 856

94 954 821
38 262 519
2 267 144
7 263 435
13 465 847
-6 112 069
-17 107 408
-5 591 800
4 473 519
1 118 380
132 994 388

91 376 000
44 102 000
3 353 000
5 349 800
4 421 000
-3 968 000
-7 593 000
-4 491 800
8 147 400
2 036 600
142 733 000

86 170 151
33 226 532
4 156 439
6 459 326
10 256 153
-3 426 045
-12 327 288
-7 199
-2 322 046
15 037 658
5 228 023
-10 875 573
131 576 130

3 935 493
3 020 819
24 942
-63 777
6 917 477

3 785 000
2 347 000
31 000
-31 000
6 132 000

3 852 208
2 342 431
12 134
-49 750
-520 178
5 636 845

1 311 722
2 607 112
611 260
1 464 603
-672 470
12 356 150
833 856
-40 000
18 472 233

1 466 000
2 476 000
1 056 000
1 552 000
-1 082 000
12 259 000
220 000
17 947 000

1 196 187
6 051 410
1 472 727
579 000
-1 537 686
-3 516 000
3 518 842
873 539
-103 041
8 534 979

-68 120 826
-68 120 826

-49 263 000
-49 263 000

-44 246 916
-44 246 916

23 638 963
23 638 963

23 619 000
23 619 000

17 907 255
17 907 255

Funk: 110 KONTROLL OG REVISJON
10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 110 KONTROLL OG REVISJON

10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.F

10
11
14
15
17
19
31
34
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER

Grp.

Funk: 120 ADMINISTRASJON

Grp.

Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV.

Grp.

Grp.

Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER

Funk: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK

Grp.

Regnskap 2018

Funk: 100 POLITISK STYRING

Funk: 171 AMORTISERING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 171 AMORTISERING TIDL ÅRS PREMI
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Grp.

Funk: 172 PENSJON
10
11
14
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 172 PENSJON

807 070
87 003
681
-681
894 073

869 000
869 000

767 047
7 756
1 939
-1 939
774 803

-24 361 574
-24 361 574

-23 900 000
-23 900 000

-36 378 778
-36 378 778

8 853
104 427
347 319
61 938
120 000
-13 013
-112 141
2 661 140
665 285
6 866 640
10 710 448

57 000
153 000
291 000
2 073 000
-90 000
10 108 000
2 527 000
6 867 000
21 986 000

10 810
82 919
301 705
21 469
-291 521
-168 891
7 405 910
7 362 401

7 039 356
5 835 603
1 303 148
-12 494 841
-1 683 266
-

6 973 000
5 581 000
1 196 000
-12 306 000
-1 196 000
248 000

4 286 713
6 220 250
1 195 488
-10 427 859
-1 274 592
-

91 426 708
7 961 947
254 169 824
1 370 859
-16 235 749
-14 602 966
-614 734
-1 148 200
322 327 689

97 178 687
5 584 700
249 999 500
417 000
-16 579 000
-17 033 687
-196 000
-1 148 200
318 223 000

89 057 557
5 910 961
237 845 546
3 927 585
1 148 200
-16 728 274
-13 128 678
-155 390
-4 437 000
303 440 507

Funk: 173 PREMIEFOND
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 173 PREMIEFOND

Grp.

Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER
10
11
13
14
15
17
18
31
34
35

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER
Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER

10
11
13
14
15
16
17
18
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 201 FØRSKOLE

Grp.

Funk: 201 FØRSKOLE
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Grp.

Funk: 202 GRUNNSKOLE
10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 202 GRUNNSKOLE

10
11
13
14
15
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBA

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD

Grp.

507 883 223
40 527 810
21 836 040
7 123 386
7 191 566
-234 448
-63 023 841
-12 527 700
3 251 115
287 914
512 315 064

510 907 925
52 404 775
19 008 000
3 508 000
5 147 000
-175 000
-57 065 000
-12 527 700
2 831 000
708 000
524 747 000

482 247 373
40 500 304
21 553 953
7 171 581
14 347 700
-359 291
-64 166 468
-119 751
-11 653 000
5 409 508
1 877 242
496 809 150

24 598 944
811 993
21 643 691
94 268
35 421
-1 231 199
45 953 119

26 725 000
987 000
14 553 000
70 000
35 000
-344 000
42 026 000

22 382 852
402 546
25 588 457
15 955
35 000
-841 794
47 583 016

21 432 935
2 702 069
31 347
586 957
1 596 000
-104 772
-10 003 599
-1 933 600
14 307 336

22 843 600
2 658 000
107 000
486 000
-455 000
-9 252 000
-1 933 600
14 454 000

21 755 511
2 007 244
74 833
410 930
1 933 600
-67 054
-11 544 165
-1 490 000
13 080 898

28 188 040
279 977
72 762
-21 714 873
-1 208 952
5 616 956

28 731 000
572 000
40 000
-24 812 000
-1 718 000
2 813 000

27 129 383
294 286
29 849
-22 435 929
-1 131 041
3 886 548

2 622 121
2 055 971
194
430 857
2 152 599
-450 836
4 002 568
1 000 080
11 813 554

2 897 000
2 198 000
462 000
2 161 000
-545 000
5 836 400
1 458 600
14 468 000

2 865 272
2 057 307
371
456 940
2 781 000
-633 450
827 717
207 492
8 562 648

Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN

Grp.

Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING

Grp.

Funk: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD

Grp.

Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS
10
11
13
14
15
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS

74

Grp.

Funk: 222 SKOLELOKALER
10
11
13
14
15
16
17
31
34
37

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 222 SKOLELOKALER

41 673 473
24 075 984
948 900
5 917 028
21 422 926
-759 977
-7 859 997
73 947 831
17 878 849
-200 058
177 044 959

44 121 000
25 045 000
918 000
6 280 000
21 890 000
-1 034 000
-9 084 000
72 012 400
18 002 600
178 151 000

44 597 180
25 799 113
917 707
5 663 636
25 350 000
-998 875
-8 608 623
53 298 537
11 200 297
-500 000
156 718 973

7 815 254
971 312
-975 356
7 811 210

9 114 000
475 000
-475 000
9 114 000

7 654 760
918 652
-923 241
7 650 171

345 643
726 891
1 738 669
-42 397
-75 740
-30 000
2 663 066

518 000
125 000
2 236 000
-6 000
-30 000
2 843 000

398 964
307 345
2 830
2 496 744
-922 312
2 283 571

29 291 286
3 508 951
175 236
568 767
137 000
-78 370
-2 991 724
-5 084 000
25 527 146

32 092 000
3 116 000
192 000
368 000
-2 215 000
-5 084 000
28 469 000

26 047 176
3 805 094
203 141
577 399
5 284 000
-69 980
-7 792 302
-50 000
28 004 528

8 099 965
643 839
55 000
1 729 310
-23 100
-2 057 091
8 447 923

8 618 000
636 000
63 000
1 775 000
-1 331 000
-161 000
9 600 000

979 589
521 283
56 104
1 726 389
-305 147
2 978 218

Funk: 223 SKYSS AV SKOLEBARN
11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
14 OVERFØRINGER DRIFT
17 REFUSJONER
Sum grp. Funk: 223 SKYSS AV SKOLEBARN

Grp.

Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE
10
11
13
14
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SK

Grp.

Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENESTE

Grp.

Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID
10
11
13
14
16
17
18

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSE

75

Grp.

Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER
10
11
13
14
15
16
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ

35 492 246
4 137 408
9 504 167
2 135 890
-689 794
-3 899 607
-26 000
46 654 310

34 429 000
4 214 000
7 216 000
1 316 000
-459 000
-2 994 000
-26 000
43 696 000

35 852 760
4 204 623
8 553 338
2 603 578
26 000
-567 119
-4 039 024
-77 000
46 557 156

46 213 000
7 455 000
34 099 000
759 000
141 000
-7 385 000
-11 199 000
-304 000
440 000
110 000
70 329 000

44 239 594
8 753 451
33 003 518
1 089 313
888 000
-6 027 699
-13 221 581
-648 000
2 506 210
529 552
71 112 359

18 871 000
3 325 000
3 486 000
1 180 000
300 000
-382 000
-2 993 000
-2 523 000
-878 000
20 386 000

16 405 640
4 117 413
3 529 589
456 949
1 136 000
-702 191
-1 615 200
-2 730 162
-497 000
20 101 038

17 124 111
2 117 279
210 953
308 111
198 000
-3 061 776
-1 268 000
15 628 679

20 995 000
1 961 000
598 000
271 000
-4 913 400
-1 268 000
17 643 600

15 681 190
2 192 719
255 836
395 891
1 268 000
-4 150 212
-60 000
15 583 425

31 261 737
3 492 491
1 700
492 219
211 000
-3 250
-10 311 574
-134 000
25 010 323

29 903 000
3 045 000
157 000
-6 455 000
-134 000
26 516 000

31 712 304
3 843 636
521 657
134 524
-9 008 343
-934 000
26 269 778

Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHA

47 098 469
8 405 001
34 703 869
1 247 399
738 607
-6 353 274
-13 470 833
-304 000
625 167
81 292
72 771 696

Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID
10
11
13
14
15
16
17
18
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT

19 938 968
3 161 189
4 137 925
870 864
1 519 395
-655 173
-3 253 331
-2 817 646
-878 000
22 024 191

Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER
10
11
13
14
15
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RU
Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE

76

Grp.

Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET
10
11
13
14
15
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARN

10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARN

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
519 288 337
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
20 477 204
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
39 809 795
OVERFØRINGER DRIFT
2 367 313
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
39 976
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
-4 809 455
REFUSJONER
-104 155 843
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
-95 000
Sum grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE 472 922 327

Grp.

11 574 260
815 346
2 913 427
350 000
-831 078
-674 000
14 147 955

7 297 000
545 000
119 000
4 431 000
-570 000
-674 000
11 148 000

10 354 339
696 401
3 911 136
674 000
-1 302 582
14 333 293

Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Grp.

28 842 418
9 005 936
21 425 859
-4 413 012
54 861 200

28 698 000
7 905 000
1 000
21 730 000
-3 946 000
54 388 000

29 334 021
9 594 443
483
21 821 052
-4 118 747
56 631 252

322 332 425
27 866 147
3 706 428
6 079 000
148 000
-45 595 000
-35 214 000
-455 000
278 868 000

324 871 873
26 902 987
6 865 257
5 498 379
468 000
-44 588 166
-39 386 945
-692 000
279 939 385

466 890 000
15 290 000
42 747 000
27 162 000
40 000
-3 131 000
-91 063 600
-95 000
457 839 400

470 988 375
17 269 339
25 401 966
1 811 662
135 000
-4 103 143
-93 954 043
-44 000
417 505 156

Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON

Grp.

346 644 592
30 191 965
11 141 593
5 972 908
916 600
-47 799 717
-47 096 774
-455 000
299 516 168

Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE

Grp.

Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE
10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJE

10
11
14
15
16
17
19
31
34
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER

Grp.

9 455 472
477 345
127 095
105 354
-996 519
9 168 747

8 895 000
1 283 000
94 000
-66 000
10 206 000

8 925 573
448 486
42 560
98 826
-145 203
9 370 241

17 408 576
11 864 642
2 861 211
12 073 949
-106 108
-3 301 856
4 830 965
1 210 558
46 841 936

19 813 000
12 140 000
2 892 000
11 912 000
-96 000
-3 735 000
6 649 800
1 662 200
-3 000 000
48 238 000

17 748 970
13 463 843
3 060 119
11 843 000
-102 125
-3 452 588
-239 000
71 369 739
17 385 001
-99 711 000
31 365 959

Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER

77

Grp.

Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER
10
11
14
15
16
17
31
34
36
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KO

10
11
13
14
15
17
18
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN

Grp.

4 892 380
11 334 220
2 149 146
8 017 053
-26 668 444
-2 848 251
13 289 758
2 663 146
-3 762 648
-800 000
8 266 362

5 743 000
9 812 000
1 940 000
7 898 000
-28 320 000
-2 056 000
16 785 600
2 433 400
-3 000 000
11 236 000

5 904 014
10 838 567
2 278 672
7 255 000
-26 090 628
-2 183 864
2 947 438
719 115
-517 119
-266 000
885 195

3 259 670
1 219 058
7 583 544
198 514
-244 634
-1 121 930
-30 000
10 864 223

3 380 000
1 017 000
6 883 000
63 000
-918 000
-30 000
10 395 000

3 170 060
1 493 656
7 238 981
303 218
30 000
-323 338
-971 033
-30 000
10 911 544

18 705 267
171 205
743 850
9 588
-811 096
-217 000
18 601 814

20 740 000
444 000
1 621 000
55 000
-556 000
-217 000
22 087 000

24 948 247
206 434
1 530 450
8 041
217 000
-582 233
-334 850
-217 000
25 776 088

10 454 441
75 025
2 912
-2 912
10 529 466

10 767 000
66 000
434 000
-41 000
11 226 000

9 774 446
50 330
1 828
-1 828
9 824 775

26 909
38 468 622
732 735
-2 664 251
-503 145
36 060 871

33 935 000
84 000
-1 275 000
-84 000
32 660 000

10 470
36 580 894
697 231
-2 788 746
-405 451
34 094 397

Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI

Grp.

Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN

Grp.

Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN
10
11
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN

11
13
14
15
17
19

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD

Grp.

Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD

78

Grp.

Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG
10
11
14
15
16
17
18
19
35
38
39

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH

1 768 008
32 137
11 384 045
2 038 173
-6 219
-10 300 000
-3 116 792
48 397 979
-12 471 576
37 725 754

2 076 000
25 000
13 591 000
-21 000
-695 000
-10 367 000
-3 116 000
71 636 000
-71 636 000
1 493 000

1 789 304
51 856
8 911 623
3 116 000
-95 530
-9 151 000
-2 874 000
44 891 338
-1 300 000
-13 639 301
31 700 289

Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSOMRÅDE
10
11
13
14
15
17
19
31

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆR

571 212
209 341
366 672
482 507
66 120
-698 729
-2 557
152 678
1 147 244

530 000
71 000
55 000
908 000
66 000
-553 000
233 000
1 310 000

561 698
328 749
1 166 203
535 573
-979 554
1 612 670

5 553 943
437 914
2 002 462
1 087 413
1 000 000
-807 628
-253 678
-998 600
8 021 826

5 396 000
1 734 600
2 002 000
16 000
-433 000
-268 000
-998 600
7 449 000

5 344 646
632 467
632 351
128 288
998 600
-363 835
-263 273
-853 000
6 256 244

13 457 000
504 000
14 000
-10 633 000
-396 000
2 946 000

11 922 742
410 571
46 173
-8 307 635
-457 612
3 614 239

Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING
10
11
13
14
15
16
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING

Funk: 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING
10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG

79

12 054 939
551 058
73 398
-8 337 716
-159 878
4 181 802

Grp.

Funk: 303 KART OG OPPMÅLING
10
11
14
15
16
17
18
31
34
36

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
Sum grp. Funk: 303 KART OG OPPMÅLING

8 402 967
768 273
403 390
156 478
-7 354 883
-479 480
-205 106
140 000
35 000
-25 000
1 841 639

9 110 000
1 944 000
188 000
221 000
-7 793 000
-550 000
-211 000
200 000
50 000
3 159 000

8 591 802
819 742
91 405
108 000
-7 610 592
-534 544
-243 693
448 910
112 227
-125 500
1 657 757

638 097
633 250
6 296
-330 946
-6 296
2 249 110
20 143
-2 968 930
240 723

809 000
526 000
-323 000
3 669 400
916 600
-2 500 000
-291 000
2 807 000

162 151
552 645
1 418
267 000
-292 933
-1 418
1 264 609
89 029
-4 467 488
-750 000
-3 174 988

3 387 490
2 647 093
237 475
968 459
-2 876 328
-660 678
115 098
11 274
79 212 315
-4 050 000
-3 983 000
75 009 198

3 410 000
2 101 000
321 000
849 000
-2 774 000
-701 000
79 212 000
-4 000 000
-49 680 000
28 738 000

3 294 666
2 775 302
237 270
773 000
-2 579 186
-446 905
316 020
65 405
87 495 000
91 930 572

2 893 000
2 435 000
2 655 000
2 941 000
-1 498 000
-924 000
1 848 400
461 600
-71 359 000
-60 547 000

2 383 668
2 037 131
2 352 805
2 117 270
238 000
-1 703 086
-951 561
-3 357 141
-50 000
8 029 558
1 371 246
6 750 000
-26 268 850
-2 433 776
-9 484 736

Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK
10
11
14
15
16
17
31
34
36
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE B

10
11
14
15
16
17
31
34
35
36
37
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSO

10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34
35
36
37
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND F

Grp.

Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET

Grp.

Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET

80

2 830 206
2 170 306
2 450 997
3 502 327
-1 642 298
-1 371 692
744 881
20 680
-71 358 535
-49 680 782
-112 333 910

Grp.

Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING
10
11
13
14
16
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG

2 195 936
64 846
367 700
109 783
-93 000
-273 383
2 371 881

2 220 000
408 000
469 000
120 000
-105 000
-361 000
2 751 000

2 148 826
32 927
315 533
105 000
-86 000
-245 600
2 270 686

379 535
86 068
180 000
-266 068
1 677 481
383 110
2 440 126

303 000
79 000
-94 000
1 528 000
383 000
2 199 000

385 797
86 572
-86 572
-21 562
-5 391
358 844

14 067 525
13 221 596
75 000
2 221 291
9 458 417
-1 083 735
-2 984 358
52 540 055
4 775 802
-133 407
-6 750 000
-41 309 314
44 098 873

15 200 000
12 561 500
2 720 000
8 678 000
-1 745 000
-3 162 000
-4 000
37 817 400
7 451 600
-5 871 000
-25 624 000
48 022 500

14 382 628
13 440 890
2 325 075
6 837 266
-1 051 597
-2 783 630
12 979 768
2 284 759
-157 947
-462 324
47 794 889

12 742 319
3 647 820
19 563
557 099
2 398 727
-1 645 555
-840 868
914 080
228 753
18 021 939

11 586 000
2 975 000
32 000
636 000
2 438 000
-1 127 000
-557 000
1 532 000
383 000
-500 000
17 398 000

12 120 494
4 054 285
19 346
573 943
2 121 689
-1 447 125
-771 945
863 503
213 996
17 748 186

Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK
11
14
15
17
31
34

Grp.

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANS
Funk: 332 KOMMUNALE VEIER

10
11
13
14
15
16
17
18
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 332 KOMMUNALE VEIER
Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED

10
11
13
14
15
16
17
31
34
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED

81

Grp.

Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG

69 676
51 786
4 685 681
310 161
47 094
-4 700 253
-350 177
113 969

4 660 000
-4 780 000
-250 000
-370 000

7 526 339
1 131 619
36 850
-4 809 043
-215 990
-187 882
8 538
2 134
3 492 565

460 727
680 356
45 734 067
170 392
540 324
-1 425 948
-161 810
1 168 536
292 134
47 458 778

29 000
256 000
42 720 000
64 000
536 000
-1 080 000
-64 000
42 461 000

28 191 994
3 933 929
4 437 900
782 543
3 728 749
-1 121 506
-895 486
2 327 654
631 913
-100 000
41 917 691

2 276 136
5 156 430
3 100
2 781 325
-1 027
42 277
10 258 241

2 551 000
5 761 000
2 883 000
-1 000
2 000
11 196 000

2 263 443
6 005 228
28 200
154 582
8 451 452

12 481 456
15 292 404
148 430
3 000
18 490 071
-59 327 787
-109 601
32 630 173
-308 790
-3 000
-13 481 750
5 814 607

12 467 000
17 649 000
512 000
10 848 000
-58 089 000
-82 000
55 957 000
985 000
-1 314 000
-7 275 000
31 658 000

11 748 284
17 823 861
330 964
11 690 000
-56 925 471
-451 887
-626 139
10 867 079
-5 543 309

602 598
1 284 348
1 439 661
-16 950
3 309 657

640 000
1 382 000
3 544 000
2 000
5 568 000

591 889
1 439 732
1 462 531
1 956
3 496 108

Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER
10
11
13
14
15
16
17
31
34
36

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
Sum grp. Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG A
Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN

10
11
13
15
19
31

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN
Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN

10
11
13
14
15
16
17
19
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN
Funk: 350 AVLØPSRENSING

10
11
13
14
15
16

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
Sum grp. Funk: 350 AVLØPSRENSING

82

Grp.

Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVL

12 024 415
21 083 151
6 025
2 340
17 708 265
-60 671 270
-198 045
-2 613 444
81 280 539
-570 191
-13 481 749
54 570 036

12 377 000
18 810 000
116 000
17 489 000
-60 411 000
-82 000
-4 150 000
102 363 000
985 000
-1 314 000
-7 275 000
78 908 000

11 404 389
14 191 838
13 785
76 946
11 733 300
-55 366 984
-312 849
80 125 300
75 294
-810 148
61 130 872

Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG
10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE,

10
11
13
14
15
16
17
19
31

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNI

Grp.

655 916
605 382
1 854 918
453
652 195
-3 978 712
-35 440
-245 288

882 000
749 000
2 650 000
298 000
-3 859 000
-1 079 000
-359 000

819 950
803 838
1 627 462
17 456
17 000
-3 940 425
1
-46 954
-701 673

17 047 609
8 781 264
20 060 562
17 480
2 983 913
-49 436 606
-738 323
-1 161 434
4 348 228
1 902 693

15 523 000
11 110 000
16 299 000
55 000
4 908 000
-49 516 000
-166 000
-1 132 000
5 756 000
2 837 000

14 634 312
8 245 753
18 199 162
322 004
5 333 182
-47 653 195
-185 492
7 656 914
6 552 639

2 182 126
1 324 890
1 066 861
426 425
385 273
-1 691
-933 288
4 450 597

2 151 000
1 280 000
1 013 000
328 000
-173 000
560 000
-60 000
5 099 000

1 372 213
1 251 620
769 441
514 814
125 400
-16 185
-656 507
137 706
17 074
3 515 576

Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Grp.

Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV
10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUF

83

Grp.

Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING
10
11
13
14
15
17
18
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING

10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 370 BIBLIOTEK

Grp.

3 192 646
2 596 922
1 117 170
1 194 710
8 830 776
-5 853 189
-98 618
-4 111 615
1 152 158
287 809
8 308 768

4 040 000
11 333 615
1 167 000
842 000
-5 468 000
-4 111 615
3 665 000
229 000
11 697 000

3 875 653
4 188 331
1 116 000
1 503 835
4 143 615
-3 879 443
-53 807
-3 310 000
7 584 184

9 164 967
2 871 841
46 958
242 744
203 832
-292 418
-644 022
40 000
10 000
11 643 902

9 271 000
2 816 000
51 000
352 000
204 000
-237 000
-765 000
48 000
12 000
11 752 000

8 815 476
2 845 645
48 895
240 949
1 730 000
-266 530
-750 237
462 619
115 655
13 242 472

700 000
700 000

700 000
700 000

700 000
700 000

834 615
401 616
4 469
1 270 869
-80 869
2 430 700

837 000
356 000
1 409 000
-46 000
2 556 000

814 773
274 421
6 117
945 255
-47 255
1 993 311

866 747
584 446
662 389
434 397
-265 997
2 281 982

1 035 000
734 000
664 000
560 000
-24 000
-276 000
2 693 000

751 001
181 029
644 346
881 322
-260 594
2 197 105

Funk: 370 BIBLIOTEK

Grp.

Funk: 373 KINO
14 OVERFØRINGER DRIFT
Sum grp. Funk: 373 KINO

Grp.

Funk: 375 MUSEER
10
11
13
14
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 375 MUSEER
Funk: 377 KUNSTFORMIDLING

10
11
13
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 377 KUNSTFORMIDLING

84

Grp.

Funk: 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG
10
11
13
14
15
16
17
18
19
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL AND

10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG O

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 383 KULTURSKOLER

10
11
13
14
15
16
17
18

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER O

Grp.

3 690 984
1 168 119
1 708 872
11 719 960
1 342 675
-1 731 134
-448 799
-6 102 000
11 348 677

3 758 000
1 201 227
1 645 000
11 614 000
-1 976 000
-337 000
-6 102 000
-99 127
9 704 100

3 515 832
893 449
1 618 155
8 302 619
-1 763 995
-175 097
-2 936 000
-3 000 000
6 454 964

5 632 392
3 914 803
1 869 892
1 073 370
2 287 034
-1 042 011
-1 477 757
70 564 992
16 946 829
99 769 543

5 683 000
4 596 000
1 884 000
1 275 000
2 287 000
-1 630 000
-1 792 000
93 604 000
23 401 000
129 308 000

6 367 886
3 985 663
1 825 340
1 676 063
2 462 000
-1 535 892
-1 951 509
10 599 653
2 450 309
25 879 511

18 104 612
1 275 021
88 609
-4 272 388
-384 038
14 811 816

16 690 000
875 000
90 000
-3 158 000
-274 000
14 223 000

17 317 730
1 390 834
74 737
-4 018 351
-616 158
14 148 792

Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG

Grp.

Funk: 383 KULTURSKOLER

Grp.

Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG

Grp.

7 318 696
3 047 145
20 595
2 049 829
286 578
-1 103 706
-649 633
10 969 505

7 375 000
2 406 000
68 000
1 861 000
17 000
-331 000
-408 000
10 988 000

7 257 013
2 152 880
54 315
983 511
772 000
-875 041
-385 824
-200 000
9 758 853

3 651 076
2 509 427
578 919
1 856 475
-888 492
-751 158
188 661
44 765
7 189 674

4 245 000
2 533 500
670 000
1 755 000
-924 000
-769 000
22 000
5 000
7 537 500

3 890 739
3 382 580
754 510
404 000
-902 727
-801 112
-710 000
451 276
112 819
6 582 084

Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG
10
11
14
15
16
17
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG

85

Grp.

Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE
10
11
14
16
17
31
34
36
37

185 000
354 000
20 461 000
-5 000
16 622 000
-390 000
37 227 000

155 992
356 716
19 831 142
-5 142
5 077 225
10 845 258
-45 755
-5 000 000
31 215 436

2 608 728
2 608 728

2 216 000
2 216 000

2 452 320
2 452 320

372 055
296 183
143 300
3 666 306
548 490
12 632 123
17 658 457

380 000
296 000
153 000
3 809 000
1 762 000
12 936 000
-3 250 000
16 086 000

367 211
7 205
120 000
3 704 000
5 001 743
1 202 879
10 403 038

14 OVERFØRINGER DRIFT
740
15 FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
13 088
18 OVERFØRINGER
-1 290 285 784
Sum grp. Funk: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMU-1 290 271 956

-1 225 500 000
-1 225 500 000

263 033
-1 222 309 460
-1 222 046 427

-1 171 744 000
-1 171 744 000

-1 119 616 138
-1 119 616 138

-58 451 000
-58 451 000

-45 857 750
-45 857 750

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE

Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
14 OVERFØRINGER DRIFT
Sum grp. Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSS

Grp.

Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER
10
11
13
14
31
34
37

Grp.

Grp.

188 701
356 940
20 459 376
-18 480
-21 811
-7 680
16 598 080
-480 171
37 074 956

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATOR
Funk: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Funk: 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIGE STATSTILSK
18 OVERFØRINGER
-1 148 984 299
Sum grp. Funk: 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIG-1 148 984 299

Grp.

Funk: 841 MVA KOMPENSASJON INVESTERINGSREGNSKAPET
37 REFUSJONER
Sum grp. Funk: 841 MVA KOMPENSASJON INVESTE

86

-49 189 423
-49 189 423

Grp.

Funk: 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTNINGER M.V.
14 OVERFØRINGER DRIFT
90 975
18 OVERFØRINGER
-46 446 522
Sum grp. Funk: 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTN -46 355 547

Grp.

342 125
-53 572 500
-53 230 375

-105 431 441
-105 431 441

-100 946 000
-100 946 000

-100 541 989
-100 541 989

95 635
78 383
134 315 679
-78 122
-6 384 348
-155 157 632
12 426 307
-303 714 316
-318 418 415

61 000
72 000
135 280 000
-72 000
-6 900 000
-125 500 000
-255 309 000
-252 368 000

76 579
86 353
156 545 171
-86 353
-6 682 954
-73 061 266
88 884 039
-373 462 137
-207 700 568

99 146 000
-31 295 100
73 511 000
-198 743 000
-57 381 100

-9 625
118 867 347
-80 694 909
102 266 151
33 889 306
159 545
-105 522 231
-35 636 956
33 318 628

Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER
19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER

Grp.

Funk: 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN
11
14
15
17
18
19
35
39

Grp.

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN

Funk: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
11
15
19
31
35
37
38
39

Grp.

104 000
-47 400 000
-47 296 000

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRAN

99 152 649
-28 589 606
75 640 192
-91 734 623
54 468 611

Funk: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT
15 FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RE
TOTALT

59 045 708
59 045 708
-
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-

28 380 255
28 380 255
-

Balanseregnskap
Oversikt – balanse
Økonomiske oversikter
Oversikt - balanse

Regnskap 2019

Regnskap 2018

EIENDELER
Anleggsmidler

6 968 682 838

6 379 307 078

3 055 582 476

2 761 796 701

22799000 FASTE EIENDOMMER - LEIEGÅRDER
22799010 OVERFØRING AV ANLEGG FRA ANDRE
22799020 PARKERINGSPLASSER - EIENDOMMER
22799021 TRAFIKKLYS
22799022 RENSEANLEGG
22799023 PUMPESTASJONER

144 360 463
746 428
1 469 800
1 341 816
11 677 390

1 774 257 958
102 266 151
-

22799025 TEKNISKE ANLEGG OG UU
22799026 PARK/LEKEPLASS
22799040 SKOLER - EIENDOMMER
22799041 BOLIGER - EIENDOMMER
22799042 BARNEHAGER - EIENDOMMER
22799043 IDRETTSHALLER - EIENDOMMER
22799044 VEIER OG LEDNINGSNETT
22799045 LEDNINGSNETT VANN/AVLØP
22799050 FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMER
22799051 LAGERBYGG - EIENDOMMER
22799052 ADMINISTRASJONSBYGG - EIENDOMM
22799053 SYKEHJEM OG ANDRE INSTITUSJONER
22799054 KULTURBYGG - EIENDOMMER
22799055 BRANNSTASJONER OG LIGNENDE
22899000 ANDRE FASTE EIENDOMMER
22899010 BOLIG/INDUSTRIFELT - ANNEN TOMTEG
22999620 VANNVERK
22999622 VANNVERK 20 ÅR
22999624 VANNVERK 40 ÅR
22999625 VANNVERK 50 ÅR
22999630 AVLØPSANLEGG
22999632 AVLØPSANL 20 ÅR
22999634 AVLØPSANL 40 ÅR
22999635 AVLØPSANL 50 ÅR
22999640 RENOVASJON
22999642 RENOVASJONSANL 20 ÅR
22999644 RENOVASJONSANL 40 ÅR
22999645 RENOVASJONSANL 50 ÅR

29 400 491
12 186 852
747 385 078
205 061 187
63 088 173
115 685 509
167 665 927
27 805 917
23 848 207
2 920 034
72 959 087
465 161 026
62 743 185
20 423 599
28 060 181
67 521 518
113 301
17 995 862
214 967 900
30 318 726
1 665 150
56 563 930
351 459 111
67 644 037
91 296
10 343 115
9 325 256
23 582 923

153 928 200
27 127 102
287 877 278
154 582
370 430 930
45 754 500
-

Herav:
Faste eiendommer og anlegg
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Utstyr, maskiner og transportmidler

72 618 620

63 088 457

22599100 BILER MASKINER ANDRE ETATER
22599400 BILER MASKINER EIENDOM
22599500 BILER MASKINER PARK SKOG
22599600 BILER MASKINER VANN AVLØP
22599650 BILER MASKINER BRANN
22599700 BILER MASKINER VEI
22699005 DIV INV AVSKR 5 ÅR
22699010 DIV INV AVSKR 10 ÅR
Utlån

927 846
78 548
5 165 795
5 465 177
11 912 951
34 936 106
14 132 198
367 711 307

936 885
132 300
5 666 894
3 057 731
16 350 422
11 675 943
22 354 269
2 914 013
331 867 051

22268020 HAUGALAND KRAFT AS
22268030 KARMØY KULTUROPPLEVELSER AS
22268040 ANSVARLIG LÅN TIL HAUGALAND NÆ
22275000 SOSIALLÅN
22275100 STARTLÅN HUSBANKEN
Konserninterne langsiktige fordringer

84 095 000
100 000
73 680 000
707 924
209 128 383
-

84 095 000
100 000
73 680 000
777 603
173 214 447
-

Aksjer og andeler

295 618 867

259 264 693

76 833 932
100 000
119 161 534
360 000
1 100 000
44 000
500 000
100 000
1 858 000
5 000
23 000
1
8 000
64 000
175 000
50 100
100
300
800
800
300
20 000
10 000
1 000
5 000
50 000
10 000
87 495 000
575 000
100 000
210 000
5 000
3 000
6 750 000

69 967 292
100 000
89 680 000
360 000
1 100 000
44 000
44 000
500 000
100 000
1 858 000
5 000
23 000
1
8 000
64 000
175 000
100
100
300
800
800
300
20 000
10 000
1 000
5 000
50 000
10 000
87 495 000
575 000
100 000
210 000
5 000
3 000
6 750 000

22141000 PENSJONSMIDLER - EGENKAPITALINNS
22168000 KARMØY KOMM KINO AS
22168020 HAUGALAND KRAFT AS
22168030 SOLSTEIN AS (IPK)
22168040 KARMØY KULTUROPPLEVELSER AS
22168060 HAUGALANDSMUSEENE AS
22168080 MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS
22168110 KARMSUND INTERKOMM HAVNEVESE
22168120 HAUGALAND VEKST IKS
22168130 HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
22170000 KARMØY BOLIGBYGGELAG
22170020 HAUGALAND INDUSTRI
22170030 BIBLIOTEKSENTRALEN AL
22170040 AL HAUKELIVEIEN
22170080 STUDENTHJ FANTOFT BERGEN
22170110 ASKI AS (tidl KARMØY INDUSTRI AS)
22170130 NORHEIMSKOGEN BL 1
22170140 NORHEIMSKOGEN BL 11
22170150 ØSTREMNESET BL
22170160 STANGELAND BL
22170170 SKÅR BL
22170180 ÅKREHAMN BL
22170230 ROGALAND RESSURSSENTER AS
22170300 FJORD NORGE AS
22170330 MARITIMT FORUM
22170340 BYEN VÅR KOPERVIK
22170350 HAUGALAND GOLFKLUBB
22170390 E134 HAUKELIVEGEN AS
22170410 HAUGALAND NÆRINGSPARK AS
22170450 DESTINASJON HAUGESUND & HAUGAL
22170460 NORSK BANE AS
22170470 MARIN ENERGI TESTSENTER AS
22170490 HIL-HALLEN AS
22170500 STORHALL KARMØY AS ORG.NR 913502
22170600 KARMØY NÆRINGSFOND AS 921 756 91
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Pensjonsmidler

3 177 151 568

2 963 290 177

22041000 PENSJONSMIDLER KLP
22041010 PENSJONSMIDLER SPK
Omløpsmidler

2 708 533 457
468 618 111
1 226 548 833

2 563 457 458
399 832 719
1 298 800 311

227 708 797

221 340 594

84 991 000
522
22 789 913
9 125 176
7 620 989
-3 144
130 572
2 396 214
120
770 697
3 208 342
16 027 857
2 132 916
116 653
4 565 197
850 567
5 871 702
237 556
-11 872
102 112
228 000
6 000
99 700
214 417
38 443
26 388 643
39 810 507
2 089
-2 089
-

73 806 000
-9 506
43 583 902
8 607 811
9 346 437
-2 393
49 304
89
528 482
1 940 303
20 069 335
4 232 919
4 098 458
739 714
24 918 753
-97 107
-11 839
96 069
132 700
84 485
98 230
25 078 514
2 395 299
1 654 634
-38 025
38 025
-

Premieavvik

180 434 159

149 863 159

21914000 ARB.G.AVG PREMIEAVVIK KLP
21914010 ARB G AVG PREMIEAVVIK SPK
21941000 PREMIEAVVIK KLP
21941010 PREMIEAVVIK SPK
Aksjer og andeler

21 810 384
486 911
154 683 584
3 453 280
117 990 747

17 854 006
665 453
126 624 165
4 719 535
110 487 876

9 247 381
6 578 864
12 091 913
13 443 625
17 317 829
4 809 403
4 992 518
8 310 724
41 198 491

7 061 146
5 717 155
9 009 408
10 017 646
16 654 654
5 663 343
6 673 246
9 037 715
40 653 565

Herav:
Kortsiktige fordringer
21310310 SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG
21310605 MVAKOMPENSASJON DRIFT/INV 25%
21310710 MVA-KOMPENSASJON
21310900 REF TRYGDEFORV - SYKELØNN
21314020 OPPGJ KTO tilgode skattemelding for
21320005 TILGODEBELØP TIL FAKTURERING
21370600 NORSK HYDRO - INDUSTRIVANNVERKE
21370900 KORTSIKTIG FORDRING
21375712 ØREAVRUNDING E-HANDEL
21375720 UNIQUE FAKT SKOLE KULTUR
21375730 UNIQUE FAKTURERING
21375740 UNIQUE FAKT DIV. KRAV
21375760 UNIQUE FAKT MIDLERTIDIG.FORR
21375761 EL-SYKLER FOR ANSATTE SOM LEASER.
21375770 UNIQUE HELSE & SOSIAL
21375780 SOSIAL LÅN
21375810 UNIQUE FAKT KOMM. AVGIFTER
21375900 KOMMUNALE UTLÅN
21399001 UTLEGG PÅ VEGNE AV ANDRE SOM SK
21399005 FORSKUTTERT KRONEKORT NAV
21399010 FORSKUDD LØNN JANUAR
21399130 13. LØNNSKJØRING
21399135 FORSK 50-LAPPEN
21399150 NEGATIV LØNN
21399160 NEGATIV LØNN AVSKREVET I HRM
21399800 PERIODISERINGSKONTO - INNG. FAKTU
21399810 DIVERSE, FORDRINGSKONTO
21399815 FORSK FORSIKRINGSOPPGJØR
21399965 GRUNNLAG MVAKOMP DRIFT/INV 25%
21399999 MOTKONTO GRUNNLAG MVAKOMP D
Konserninterne kortsiktige fordringer

21838000 SKAGEN GLOBAL
21838010 SKAGEN KONTIKI
21838020 HOLBERG NORGE
21838030 HOLBERG NORDEN
21838040 EIKA AKSJEFOND NORSKE
21838041 EIKA AKSJEFOND NORDEN
21838042 EIKA GLOBAL
21838050 AKSJEFONDET PLUSS UTLAND ETISK
21838060 DNB NOR KAPITALFORV AKSJEFOND
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Sertifikater

-

-

Obligasjoner

377 454 819

395 651 105

21120001 ODIN RENTE A
21120009 DNB NOR KAPITALFORV - RENTEFOND
21120011 EIKA FORVALTNING AS - RENTEPAPIRE
21120012 SKAGEN AVKASTNING (RENTEFOND)
21120014 PARETO HØYRENTE
21120015 PARETO NORDIC
21138001 KLP-PENSJONSFOND
Derivater

21 861 014
161 498 768
104 069 109
56 628 153
16 146 748
16 933 177
317 850
-

20 682 788
143 860 948
144 292 506
55 264 050
15 397 604
15 840 848
312 361
-

Kasse, postgiro, bankinnskudd

322 960 310

421 457 576

21000000 KASSABEHOLDNING
1 777
21000001 FRIMERKER
21000040 BØ UNGDOMSSKOLE
5 000
21000050 SEVLAND SKOLE
2 000
21000070 SKUDENES UNGDOMSSKOLE
1 000
21000080 ÅDLAND SKOLE
2 000
21000090 ÅKRA UNGDOMSSKOLE
5 000
21000100 STANGELAND UNGDOMSSKOLE
5 000
21000120 AKTIVITETSHUS EIDE
2 000
21000140 AVLASTNINGSHJEMMET LIARFJELL
2 000
21020000 HAUGESUND SPAREBANK 3240.05.11488
11 571
21020001 HAUGESUND SPAREBANK 3240.05.00001
73 555
21020050 HAUGESUND SPAREBANK 3240.06.73704
5 073
21020055 HAUGESUND SPAREBANK 3240.07.65137
2
21020060 SKUDENES & AAKRA 3361.15.98306 OCR
7 715
21020080 SKUDENES AAKRA SPAREBANK 3361.22
26 000 792
21020101 SR-BANK 3207.21.63841 DRIFTSKONTO
106 218 679
21020102 SR-BANK 3207.21.63795 RENTER OG PRO
1 587 947
21020103 SR-BANK 3207.21.63833 LØNN
-51 772
21020104 SR-BANK 3207.21.63825 UTLÅN
7 058 988
21020105 SR-BANK 3207.21.63876 BORGAREDALEN
448 550
21020106 SR-BANK 3207.21.63965 LEGEVAKT
2 471 254
21020107 SR-BANK 3207.21.63892 KOPERVIK LEGE
1 393 700
21020108 SR-BANK 3207.21.63914 BARNEVERN
2 958 631
21020109 SR-BANK 3207.21.63922 NAV
1 300 042
21020110 SR-BANK 3207.21.63930 BYGNES LEGESE
610 117
21020111 SR-BANK 3207.21.63949 OCR
109 465 014
21020112 SR-BANK 3207.21.63957 KARMØYHALLE
294 132
21020113 SR-BANK 3185.42.07469 EURO
153 310
21020114 SR-BANK 3207.21.63973 VIPPS
278 230
21020117 SR-BANK 3207.21.63779 SKATTETREKK
60 408 740
21020361 DNB KAP.FORV N-OBLIGASJONER 5202.
4 905
21020369 EIKA AKTIV FORVALTNING 8101.38.3264
221 681
21020510 SKUDENES & AAKRA 3361.09.50057 KARM
1 803 390
21098901 PÅLØPTE RENTEINNTEKTER HUSBANKE
210 284
SUM EIENDELER
8 195 231 671

39 666
14 805
5 000
2 000
1 000
2 000
5 000
5 000
2 000
2 000
11 571
414
3 116
565
167
25 389 986
148 729 120
4 278 696
544 635
11 239 289
2 764 703
1 531 886
1 195 363
1 605 266
3 413 595
9 599 065
140 731 837
8 271 823
154 691
33 400
60 801 048
4 849
218 034
700 614
155 372
7 678 107 389
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

1 929 476 858

1 651 194 926

340 260 614

291 950 909

276 106 698
20 000 000
195 000
255 000
63 643
4 218 000
550 736
800 000
6 418 000
441 000
79 222
1 252 295
1 611 620
1 000 000
1 812 000
1 000 000
309 800
44 410
575 000
500 000
22 781 000
127 190
120 000

228 978 701
20 000 000
220 000
255 000
63 643
2 381 000
540 043
78 900
200 000
351 400
5 941 000
58 000
569 500
79 222
1 461 647
1 611 620
1 000 000
295 000
998 600
309 800
505 500
500 000
22 781 000
127 190
2 644 143
-

Herav:
Disposisjonsfond
25699000 DISPOSISJONSFOND
25699005 BUFFERFOND
25699100 HELTIDSKULTUR 12400-12050-PE100
25699103 LÆRLINGER
25699107 TAP PÅ FORDRINGER
25699111 IT-AVDELINGEN 12500-12015
25699112 TRYKKING BYGDEBØKER/KARMØYS HIS
25699117 SPIDER 12000-25410
25699119 FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 12900-12
25699123 NYE INTERNETTSIDER
25699125 VELFERDSTILTAK 12400-12054
25699128 NÆRINGSFORMÅL
25699206 EU-PROSJEKTER
25699212 ADMINISTRASJON 21000-12040
25699219 IKT SATSING BARNEHAGER
25699261 KARMØY REISELIVSFORUM
25699268 TILSK MOTORSENTER - F38520. KS61/16
25699277 VIKINGFESTIVALEN 25950-37700
25699286 SPILLEMIDLER 25700-38010
25699402 OPPLÆRING KURS - 1150 - 40000-12050
25699404 BYUTVIKLING 1270-12900-30100
25699450 AKUTT BEREDSKAP OLJEVERN
25699462 KULTURHUS 25440-38500
25699465 DIGITALISERINGSPROSJEKT 12050-12012
25699480 UVÆRSFOND (VINTERVEDLIKEHOLD)
25699485 T-FORBINDELSEN (FRA INV)
25699487 TRAFIKKSIKKERHETSHALL 45000-33420
25699500 AS KARMØY RÅDHUS FOR MEGET INNB
25699501 UNGDOMSRÅDET 22199-18041
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Bundne driftsfond
25199000 GARANTIFOND
25199100 LEGO LEAG SK155
25199111 UTVIKLING AV SOSIALE TJENESTER I NAV
25199112 NAV TILSKUDD spes på pr.art Cxxxx
25199113 FOU - FYLKESMANNEN, PRAKSIS OG KUNNS
25199119 KLP PROSJEKT 22199-20220-SK308
25199206 KOMPETANSEMIDLER 50010-25320
25199207 TILSKUDD KOMPETANSE OG INNOVASJON
25199210 KOMPETANSEUTV BARNEHAGESEKT - 22299
25199212 ØKT LÆRERTETTHET
25199214 GAVE GASSCO 53450-27300-HO125
25199219 PPT MIDLER
25199225 KULTURMILJØFREDNING F36510
25199228 SVØMMEOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE 221
25199230 TILSKUDD BARNEVERN 52500
25199232 TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI 22199-2020025199235 FREMMEDSPRÅKLIGE 22182 - 21100
25199239 INKLUDERENDE BARNEHAGE 22199-20200
25199252 KULTURSKRINET 22175 - 20200
25199260 UNGDOM OG FRITID 25550-38520
25199261 AVALDSNESPROSJEKTET 25300-36520
25199292 INTEGRERINGSFORSKUDD 1810-22199-2020
25199297 NY GIV 22199-20200 SK131
25199301 OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER
25199303 STYRKING HELSESTASJONSTJENESTE HO126
25199308 FAMILIESENTER UNGDOM MED RUSPROBLEMA
25199314 FIN TILSKUDD - NAV BOKN
25199317 ERFARINGSKONSULENTER 53450-23440
25199320 TESTAMENTARISK GAVE F25300
25199321 TILSKUDD IMDI - NAV 59000-24240-C675
25199322 IMDI MIDLER 22310-21300
25199329 KOMMUNALT RUSARBEID 53430-24310
25199330 REHAB OPPTRAPPING HO124
25199332 FRISKLIV (LÆRING OG MESTRINGSTILBUD)
25199334 LEVE HELE LIVET HO131 1700-50000-120
25199341 PSYKOLOGISTILLING 1700-53450-24310 H
25199343 FRAM - ET VEIKART 59000-24210-HO128
25199400 UTBEDRINGSTILSK/HUSBANKMIDLER
25199401 NATURFORVALTNING 45000-36030
25199403 VILTFOND
25199404 VANNVERKET SJØAURE/BIOTOPFORBEDRING
25199407 INDUTRIVANNL - NORSK HYDRO - VEDLIKE
25199411 ETABLERINGSTILSK HB
25199417 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN
25199450 AKUTT FORURENSNING
25199461 SELVKOSTFOND VANN
25199462 SELVKOSTFOND AVLØP
25199463 SELVKOSTFOND RENOVASJON
25199464 SELVKOSTFOND SLAM
25199465 GJENBRUKSFOND BORGAREDALEN
25199466 SELVKOSTFOND FEIING
25199470 PARKERINGSFOND
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80 294 997

83 300 259

4 000 000
100 900
585 558
433
101 000
916 000
173 000
231 000
112 800
211 000
1 201 000
247 000
8 500 000
400
350 000
137 000
377 000
349 964
217 000
1 596 000
198 000
329 000
72 000
150 000
40 000
2 091 096
269 000
106 733
443 449
607 462
4 640 551
197 000
500 000
21 223 483
4 888 142
9 881 139
4 595 607
7 995 628
110 653
2 549 000

4 000 000
133 500
55 000
823 558
433
89 000
461 000
578 700
6 907 000
30 000
460 000
131 000
143 700
134 000
889 300
996 500
1 060 000
341 000
30 000
3 980 615
400
1 998 700
350 000
5 084 000
324 000
26 000
343 169
217 000
1 933 600
858 000
53 000
410 000
52 923
106 733
406 165
607 462
7 756 551
251 000
500 000
10 615 994
5 937 727
10 822 250
3 908 741
7 059 980
63 559
2 369 000

Ubundne investeringsfond

301 434 421

264 502 312

25399000 UBUNDET INVESTERINGSFOND
25399001 PROSJEKTGARANTIFOND
25399100 OMSTILLINGSMIDLER
25399401 P056 ERVERV OPPARB BOLIGFELT
25399410 P057 ERVERV/OPPARBEIDELSE INDUSTRIFE
25399500 SALGSINNT TIL OPPGRADERING KOMM BYGG
25399902 LÅNEOMKOSTNINGER
Bundne investeringsfond

16 468 447
37 254 125
214 592 489
33 119 360
888 629

45 484 992
2 008 544
3 391 195
36 276 642
143 988 240
29 119 360
4 233 340
830 169

888 629
59 045 708

830 169
28 380 255

25950000 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK DRIFTS
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto

59 045 708
1 151 806 482

28 380 255
986 485 014

25990000 KAPITALKONTO
25990010 SALG AV ANLEGG - ANLEGGSMODULEN
25990019 NED/OPPSKRIVNING AV ANLEGG - ANLEGGS
25990021 AVSKRIVNING AV ANLEGG - ANLEGGSMODUL
25990025 AVSKR VAR BYGG OG ANLEGG
25990030 AVSKR MASKINER TRANSPORTMIDLER
25990035 AVSKR INVENTAR OG UTSTYR
25990040 AVDRAG PÅ UTLÅN
25990050 AVSKRIVNING UTLÅN
25990070 BRUK AV LÅNEMIDLER
25990090 AVDRAG SOSIALE LÅN
25990100 AVSKRIVNING SOSIALE LÅN
25990110 SALG AV AKSJER
25990120 NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER
25990130 PENSJONSFORPLIKTELSER
25990400 KJØP AV ANLEGG - ANLEGGSMODULEN
25990500 AKTIVERING FAST EIENDOM 50 ÅR
25990510 AKTIVERING ANLEGG OVERFØRT FRA ANDRE
25990515 AKTIVERING - VAR - BYGG OG ANLEGG
25990520 AKTIVERING MASKINER TRANSP.MIDLER
25990521 SALG/AVGANG BILER, MASKINER, INVENTA
25990525 AKTIVERING INVENTAR OG UTSTYR
25990530 KJØP AV AKSJER
25990540 UTLÅN
25990560 AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN
25990580 SOSIALE UTLÅN
25990590 PENSJONSMIDLER
25990591 EGENKAPITALINNSKUDD KLP
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift

986 485 014
-13 052 027
24 260 277
-105 431 441
-12 926 832
-303 714 316
-503 144
-267 462
-44 000
-220 555 562
397 539 129
29 531 534
48 840 767
100 215 586
700 927
213 861 391
6 866 640
-4 253 993

603 786 968
-31 280 338
-61 582 000
-24 155 000
-6 601 989
-1 964 403
-13 347 507
-2 239 362
-212 193 147
-432 438
-262 543
-1 349 600
-100 000
-97 658 421
208 993 365
102 266 151
97 247 576
7 446 428
192 033
4 858 936
94 245 000
118 575 137
-44 416 023
884 634
238 165 648
7 405 910
-4 253 993

36 916 000
-41 169 993
-

36 916 000
-41 169 993
-

25599100 TAPSFOND HUSBANKEN
Regnskapsmessig mindreforbruk

25810790 ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP TILSK RESU
25810990 ENDRING REGNSK PRINSIPP AK DRIFT
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
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Langsiktig gjeld

5 820 114 132

5 555 236 155

Pensjonsforpliktelser

3 664 549 969

3 443 994 407

24014000 ARB.G.AVG NETTO PENSJONSFORPL KLP
24014010 ARB.G.AVG NETTO PENSJONSFORPL SPK
24041000 PENSJONSFORPLIKTELSE KLP
24041010 PENSJONSFORPLIKTELSE SPK
Ihendehaverobligasjonslån

44 115 291
16 115 362
3 021 407 855
582 911 461
925 881 000

35 650 872
23 752 543
2 816 300 519
568 290 473
953 712 000

925 881 000
-

953 712 000
210 284 000

24300001 SERTIFIKATLÅN
Andre lån

1 229 683 163

210 284 000
947 245 748

24519000 NORGES KOMMUNALBANK
24519050 DEN NORSKE STATS HUSBANK
24519100 KLP LÅN OVERFØRING AS KARMØY RÅDHUS
24519200 KLP LÅN OVERFØRING AS KARMØY RÅDHUS
24919500 DEN NORSKE STATS HUSBANK
Konsernintern langsiktig gjeld

1 059 344 000
404 938
4 005 000
6 345 000
159 584 225
-

802 929 000
809 876
4 450 000
7 050 000
132 006 872
-

445 640 681

471 676 308

Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld

426 144 926

438 269 689

23210000 DEPOSITUM 2019 UTLEIE NÆRINGSBYGG HO
23214000 UTG. MVA 11.1
23214008 GRUNNLAG UTG.MVA. 11.1
23214009 MOTKONTO UTG.MVA 11.1
23214017 OPPGJ KTO UTLEIEBYGG org.nr 974 773
23214020 OPPGJ KTO skyldig skattemelding for
23214100 FORSKUDDSTREKK
23214110 PÅLEGGSTREKK
23214120 BIDRAGSTREKK
23214130 ARBEIDSGIVERAVGIFT
23241010 PENSJONSPREMIE KLP
23270002 LEVERANDØRGJELD ÅRSAVSL
23270003 AVSETNINGER USIKRE FORPLIKTELSER
23270005 LEVERANDØRER
23270010 LEVERANDØRER JUSTERINGSAVTALER SKYLD
23270600 NORSK HYDRO IND.VANNV.
23275980 AVDRAG UTLEGGFORETNING
23299000 NETTO UTBETALT LØNN
23299010 RETUR-KORR LØNN JANUAR
23299020 RETUR - KORR LØNN FEBRUAR
23299100 RETUR - KORR LØNN OKTOBER
23299120 RETUR - KORR LØNN DESEMBER
23299165 PÅL FERIEPENGER 2017
23299166 PÅLØPTE FERIEPENGER 2018
23299167 PÅLØPTE FERIEPENGER 2019
23299168 PÅL FERIEPENGER 2010
23299175 ARB G AVG PÅL FP 2017
23299176 ARB G AVG PÅL FP 2018
23299177 ARB G AVG PÅL FP 2019
23299178 ARB.G.AVG. PÅL FP 2010
23299800 DIVERSE
23299803 INTERIM B.IDR.- ID620
23299810 KOMMUNALE AVGIFTER
23299840 PERIODISERING MELLOM INNEVÆRENDE ÅR
23299901 LØNNSTREKK KOMM AVG/SOSIALLÅN
23299950 PÅLØPTE RENTER 31.12.
23299960 INNFRIELSE/EKSTRAORD AVDRAG STARTLÅN
23299999 BEDRIFTSKUNSTFORENINGEN
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld

48 000
218 013
872 052
-872 052
-1
59 801 673
191 125
9 830
41 705 602
-312 556
11 737 443
1 000 000
90 043 121
4 237 347
-1 384
64 478
-19 450
13 371
-42 528
29 799
26 627
172 600 928
-3 462
27 010
24 336 751
-488
2 991 659
8 700
-1 563
156 355
-1 500
17 014 823
265 202
-

Herav:

24100000 IHENDEHAVEROBLIGASJONSLÅN
Sertifikatlån

Kortsiktig gjeld
Herav:
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-1
1 031
60 323 811
120 233
3 730
39 057 605
-312 556
14 423 610
163 424 280
2 119 825
-579 626
80
-4 010
94 057
-19 450
-45 028
29 799
163 653 233
27 010
23 075 126
-42 354 477
8 700
-5 353 094
10 085 216
10 671 685
-181 100
-

Premieavvik

19 495 756

33 406 619

1 550 966
858 360
10 998 755
6 087 675
8 195 231 671

2 011 043
2 117 330
14 261 712
15 016 534
7 678 107 389

3 237 775

162 414 091

Ubrukte lånemidler

3 237 775

162 414 091

29100000 LÅNEMIDLER
29100920 STARTLÅN - TOPPFINANSIERING
Ubrukte konserninterne lånemidler

3 237 775
-

150 778 337
11 635 754
-

23914000 ARB G AVG PREMIEAVVIK KLP
23914010 ARB G AVG PREMIEAVVIK SPK
23941000 PREMIEAVVIK KLP
23941010 PREMIEAVVIK SPK
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:

Andre memoriakonti

-

29300100 BANKINNSKUDD SONE 1 - SR-bank 3207.2
29300120 SKUDENES BBH V.3 (2.etg)
29300121 SKUDENES BBH V.4 (3.etg)
29300122 DAGAVD. SKUDENES BBH
29300131 HJEMMETJENESTEN 50200
29300132 BOLIG ØYGARDSHAUGEN
29300200 BANKINNSKUDD SONE 2 - SR-bank 3207.2
29300210 FREDHEIM GAVER
29300220 BBH GAVER
29300221 DAGAVDELING ÅKRA
29300223 DRIFT AV BIL
29300224 VEA SYKEHJEM GAVER
29300300 BANKINNSKUDD SONE 3 - SR-bank 3207.2
29300310 BYGNESTUNET
29300311 HJEMMETJENESTEN MIDT
29300320 BBH BASAR
29300321 BBH GAVER/SANSEHAGEN
29300322 OVERFØRT TIL 29300320
29300331 DAGAVDELING KOPERVIK
29300400 BANKINNSKUDD SONE 4 - SR-bank 3207.2
29300420 BBH GAVER
29300421 BBH OVERSKUDD SALG
29300431 PUH SONE 4 OVERSK SALG
29300441 AVALDSNES AKT.SENTER - OVERSK SALG
29300450 LØFTENTUNET GAVER
29300452 LØFTENTUNET INNSMLEDE MIDLER
29300500 BANKINNSKUDD SONE 5 - SR-bank 3207.2
29300510 NOREHIM BSS GAVER
29300511 DAGAVDELING NORHEIM
29300521 BBH OVERSKUDD SALG
29300522 NORHEIM LINDRENDE AVD.
29300531 ANNET OVERSKUDD SALG
29300532 ANNET INNSAMLEDE MIDLER
29300541 BANKINNSKUDD SONE 5 DAGAVDELING STOR
29300545 GAVE/SALG SONE 5 DAGAVDELING STORESU
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410 597
-129 596
-128 789
-141 329
-9 611
-1 273
218 304
-28 297
-39 638
-544
-119 735
-30 089
167 323
-7 894
-7 472
-40 502
-95 392
-172
-15 893
165 307
-46 597
-56 176
-93
-36 732
-20 550
-5 159
6 105
-398
-8 447
3 582
-1 201
297
62
75 104
-75 104

502 265
-178 723
-176 974
-135 914
-9 407
-1 246
222 385
-31 719
-43 338
-533
-117 314
-29 481
202 847
-7 704
-7 293
-72 838
-94 686
-168
-20 159
170 434
-51 164
-58 021
-92
-35 977
-20 128
-5 053
12 177
-389
-10 469
3 502
-5 173
291
61
-

Motkonto til memoriakontiene
29999000 MOTKONTO LÅNEMIDLER
29999010 MOTKONTO LÅNEMIDLER TIL VIDERE UTLÅN
29999018 NYE LÅN I ÅRET
29999019 MOTKONTO NYE LÅN I ÅRET
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-3 237 775

-162 414 091

167 260 719
-170 498 495
144 538 000
-144 538 000

-31 915 597
-130 498 495
40 000 000
-40 000 000

Karmøy Vannverk
Revisjonsberetning og avregning Karmøy vannverk

98

99

Avregning Karmøy vannverk - Regnskap 2019

Fordelingsnøkler (1-6)
Drikkevann pkt. 6 B 2. ledd
Industrivann pkt. 6 B 1.ledd

1
2

Kommunen
Norsk Hydr

100,00 %
100,00 %

Fellesanlegg pkt. 6 B 4.ledd

3
3

Kommunen
Norsk Hydr

20,00 %
80,00 %

Fot- og Fiskåvann

Fordeling etter vannforbruk utgår - ny avtale om fordeling 20/80 fra år 2000
Kommunen pkt. 6 B 3. ledd
4
Norsk Hydro pkt. 6 B 3. leddd

4

Etter avtale
Holmavatn

5

Kommunen

40,00 %

Holmavatn

5

Norsk Hydr

60,00 %

Fordeling lønn driftsoperatør
Gjeldende fa juni 2005

6

Kommunen

50,00 %

Gjeldende fa juni 2005

6

Norsk Hydr

50,00 %

Årsavregning 2019 - Hydro karmøy fabrikker
Karmøy vannverk industrivannverket
Hydros andel av driftsutgiftene for 2019 ifl avregning: Kr

6 949 958

Innbetalt i løpet av 2019 eks mva

Kr

-6 845 500

Differanse Hydros andel og innbetalt i 2019

Kr

-104 458

25% mva

Kr

-26 114

For lite innbetalt for 2019

-130 572

100

Fordelings
Art
1010

Tekst
Lønn i faste stillinger

nøkkel

Regnskap

Kommun

Norsk

2019

ens andel

Hydro's

Regnskap
2018

4

1 369 724

273 945

1 095 779

Budsjett 2019
1 150 000

1 160 623
472 589

1010

Lønn i faste stillinger

6

610 430

305 215

305 215

468 000

1012

Lørdag- søndagstillegg

4

33 655

6 731

26 924

26 000

48 321

1030

Ekstrahjelp/annen lønn

4

43 009

8 602

34 407

52 000

44 250

1040

Overtid

4

53 875

10 775

43 100

93 000

58 856

1050

Vaktgodtgjørelse

4

74 122

14 824

59 298

535 000

492 524

1090

Pensjonspremie 34520

4

208 161

41 632

166 529

172 000

189 213

1090

Pensjonspremie 34020

6

91 731

45 866

45 866

177 000

113 910

1095

AFP

4

-

-

1095

AFP

6

1099

Arbeidsgiveravgift

4

209 133

41 827

167 306

187 000

177 582

1099

Arbeidsgiveravgift

6

88 266

44 133

44 133

190 000

169 024

2 782 106

793 549

1 988 557

3 050 000

2 926 892

3 827

15 306

30 000

10 316

950

15 000

6 349

Sum lønn og sos.utg

-

-

-

Prosjektart
V123

Verktøy og materiell felles

3

19 133

V124

Verktøy og materiell ind.

2

950

Sum verktøy og materiell
V170

Vedlikehold Holmavatn

5

20 083

3 827

16 256

45 000

16 665

55 000

22 000

33 000

80 000

-

104 748

V183

Vedlikehold felles

3

523 738

V184

Vedlikehold industri

2

853 698

Sum vedlikehold

-

-

418 990

670 000

184 806

853 698

960 000

589 359
774 165

1 432 436

126 748

1 305 688

1 710 000

V203

Kontorutgifter

4

34 109

6 822

27 287

40 000

29 093

V212

Strøm industrianlegg

2

2 979 290

2 979 290

2 300 000

2 938 443

V213

Strøm Holmavatn
Husleie, avgifter, forsikring

5
4

245 022
6 438

98 009
1 288

147 013
5 150

300 000
10 000

512 847
4 620

743

V215

-

V230

Skyss og kostgodtgjørsle

4

3 716

2 973

10 000

4 036

V261

Lutinnkjøp industri

2

60 190

-

60 190

65 000

120 349

V270

Teknisk bistand fra TE

4

305 000

61 000

244 000

305 000

305 000

V271

Konsulenthjelp

4

3 550

710

2 840

50 000

210 905

V289

Andre utgifter

4

184 711

36 942

147 769

180 000

140 077

Kurs, opplæring

4

V290

Sum andre driftsutgifter

3 822 026

205 514

3 616 512

30 000

21 991

3 290 000

4 287 361

Investeringer
Kjøp av bil

5

Sum investeringer
V280

Fondsavs sjøaure/biotopf

4

Sum fondsavsetninger
Sum utgifter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 680

5 736

22 944

35 000

27 600

28 680

5 736

22 944

35 000

27 600

8 085 331

1 135 373

6 949 958

8 130 000

8 032 683

V600

Brukerbet - telefon

4

-

-

-

-

-

V620

Leieinntekter

1

-

-

-

-

-

V660

Tilsk fra Norsk Hydro

2

V701

Refusjon sykelønn

4

Sum inntekter

-6 845 500
-6 845 500

-

-6 845 500
-6 845 500

-6 845 500
-6 845 500

-6 364 599
-6 364 599

V950

Revisjon damanlegg

4

-

-

-

-

-

V950

Sjøaure/biotopforb

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sum bruk av fonds
Netto utgift/andel eks mva

1 239 831

101

1 135 373

104 458

1 284 500

1 668 084
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SAKSPROTOKOLL - ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR
KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 75/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV
KORONAUTBRUDDET
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 64/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det gjøres følgende vedtak endringer i budsjettet for 2020
1A Bevilgningsoversikt
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Netto bevilgninger til drift
Overført til investeringer
SUM 1A (skal være 0)

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

2

3

-

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

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

-

-

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1 570 000
4 649 000

6

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

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

2 000

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

7

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

-

4
118 000
31 000
85 000

6

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

1

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

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal
dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre om bruken av midlene i 2. tertialrapport.
3. Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg- og anlegg disponeres i tråd
med tabell i saken.

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

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

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

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

3

-

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

2

1

-

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

-

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

4

5

-

4
118 000
31 000
85 000
2 000
1 570 000
4 649 000

6

-

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

6

8 SUM
- 3 680 000 - 43 035 000
32 000 000
- 1 082 000
3 680 000
9 953 000
1 082 000
1 082 000
7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

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

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1
1

7

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

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

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

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

DEL 1: Driftsmessige konsekvenser av koronautbruddet

1. Budsjettendring frie inntekter.
Stortinget har understreket at kommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt,
inntektsbortfall (herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling SFO/Barnehage, som
derfor ikke er med i oversikten fra KS over) og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.
For kommunene er det per i dag bevilget 400 mill. kroner i ekstra skjønnstilskudd, 1000 mill.
kroner i ekstra rammetilskudd kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling barnehage og sfo,
og 3750 mill. kroner i økt rammetilskudd.
For Karmøy utgjør dette følgende beløper:
Skjønnsmidler fra fylkesmannen
1 469 686 kr
Rammetilskudd til å dekke bortfalt inntekter barnehage/sfo8 273 000 kr
Ekstra rammetilskudd
29 612 000 kr
SUM ekstra rammetilskudd (inkl. Skjønnsmidler)
39 354 686 kr
I revidert nasjonalbudsjett anslås samtidig at skatteinngangen til kommunesektoren å bli redusert
med 5,3 mrd. kroner. Av dette gjelder 4 mrd. kroner kommunene og 1,3 mrd. til
fylkeskommuner. For Karmøy utgjør dette isolert sett rundt 32 mill. kroner i lavere
skatteinntekter.
Det er i revidert nasjonalbudsjett foreslått nye ekstra bevilgninger over rammetilskuddet. Dette er
ment å dekke økte oppgaver knyttet til tiltak rettet mot sårbare barn og unge, endringer i
finansieringsordningene for fastleger. Rådmannen vil komme tilbake med budsjettregulering av
disse, når dette er vedtatt.

Forslag:

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

Anslag rammetilskudd økes
Anslag skatte på inntekt og formue reduseres

-39 355 000
32 000 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inntektsbortfall
13. mars
– 13.
april

Inntekts- SUM
bortfall
14.-19.
april

Kommunale barnehager

1 312 000

458 000

1 770 000

Private barnehager

5 688 000

1 187 000

6 855 000

SFO

1 662 000

866 000

2 528 000

Totalsum

8 662 000

2 511 000 11 153 000

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

79 000 kroner
106 000 kroner
319 000 kroner

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

Tjenesteområde
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett

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

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

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

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

1 082 000

1 352 000
- 270 000
- 1 082 000

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

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

Økt rammetilskudd
Overført til drift
Fordeling drift
01 Administrasjon

-3 680 000
3 680 000

2 260 000

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

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

18 Økonomi (avsetning til koronaeffekter)


39 310 000

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

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

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

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

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

3

-

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

2

1

-

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

-

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

4

5

6

-

4
118 000
31 000
85 000
2 000
1 570 000
4 649 000

-

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

6

8 SUM
- 3 680 000 - 43 035 000
32 000 000
- 1 082 000
3 680 000
9 953 000
1 082 000
1 082 000
7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

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

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1
1

7

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

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

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

Budsjettområde
Investering

for å ivareta skolehverdag for elever
med nedsatt funksjonsevne

2 800 000 Oppgradring klimaskall Karmøy

Investering

rådhus.

280 000 Relegge skifer på bygg tilhørende

Drift – Kultur

leirskolen. Dette er en HMS sak i
tillegg til verdibevarende tiltak.
Skifer faller av pga. alder..
Oppgradering av klimaskall
kommunale boliger
Vea 1: Solavskjerming

1 000 000 Oppgradering av tak/klimaskall.

Drift – Bolig

200 000 Ny solavskjerminsløsning for å

Investering

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

180 000 Utskifting av gammel belysning i

Drift – Kultur

storsal Karmøy kulturhus

50 000 Bytte ut eksisterende lysarmaturer

Drift – Skole

ved Sevland skole
Bukkøy: Lys i langhus

100 000 Bukkøy. Lys i langhus. Det er ett

Investering

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

1 040 000 Verkstedet på Bygnes har i dag en

Investering

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

700 000
720 000

Drift – Nærmiljø

Rehabilitering og reasfaltering
utearealer Kolnes skole

640 000

Drift – Skole

Rehabilitering og reasfaltering
Jovikvegen

200 000

Drift – Samferdsel

Rehabilitering av bruer til Bukkøy
Rehabilitering og reasfaltering
Munkajordvegen

Oppgradering Moksheimsstien
Samferdselsprosjekter på
Norheim

Drift – Samferdsel

200 000
1 390 000 Gjelder flere tiltak rundt Norheim
skole/idrettspark. Oppgradering av
Hestmyrvegen mot Norheim skole,

Drift – Nærmiljø
Investering

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

200 000
18 700 000

Drift – Samferdsel

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

Rådmannen i Karmøy, 04.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Artikkel fra KS angående de økonomiske konsekvensene

Vedlegg 1: Artikkel fra KS:

«Økonomiske effekter av korona – RNB sammenlignet med KS
Regjeringen har i RNB kommet frem til et annet tall enn KS på kommunesektorens
økonomiske tap som følge av koronautbruddet. Her forklarer vi forskjellen.
Publisert: 13.05.2020
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/kommuneokonomi/forskjeller-i-beregnetkorona-tap--ks-versus-rnb/
KS har i flere omganger regnet på kommunesektorens tapte inntekter og økte utgifter i 2020.
Dette dreier seg først og fremst om konsekvenser av virusutbruddet. I våre beregninger fra
slutten av april, anslås tapet til å være i området 18-27 milliarder kroner. Regjeringen har i
revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) også regnet på det samme og kommet til et svært annet
resultat, nemlig vel 3 milliarder kroner.
Forskjellen mellom RNB og KS er i hovedsak knyttet til forskjeller på tre områder:




Skattetap
Andre inntektsbortfall og ekstrakostnader for annet halvår 2020
Effekt av redusert lønns- og prisvekst (kommunal deflator)

Skattetap
KS’ anslag for redusert skatteinngang har tatt utgangspunkt i SSBs siste makroøkonomiske
prognoser. Disse samsvarer for øvrig godt med de siste prognosene fra Norges Bank, NHO,
LO og en del private banker. RNB har derimot en klart mindre nedgang i verdiskaping (BNP)
og sysselsetting, samt lavere anslått lønns- og prisvekst enn i de andre prognosene. Selv om
KS dermed har lagt til grunn en høyere lønnsvekst enn RNB, blir vårt anslåtte skattetap
vesentlig større, 9 mrd. kroner mot 5,3 mrd. kroner i RNB. Vi kan se to faktorer som bidrar til
å forklare avviket, og aner noen flere.
Den klareste kilden til avvik gjelder sysselsettingsutviklingen. I RNB er nedgangen bare
anslått til 1,0 prosent, mens SSB-prognosen - som vi har lagt til grunn - har en nedgang på 2,3
prosent. Den andre åpenbare kilden til avvik, er et punkt hvor RNB av naturlige grunner
sannsynligvis kommer til å få rett, nemlig at perioden med enkelte av de gunstige endringene i
inntektssikringsordningene er foreslått forlenget.
Skatt på kapitalinntekter, formue og effekt av reduserte rentefradrag oppfatter vi som den
klart mest usikre delen av skattetapet, og i KS’ beregning står dette for 1/3-del av tapet. Her
antar vi at RNB legger til grunn vesentlig mindre tap enn KS. Dette kan naturlig føres tilbake
til større optimisme om den realøkonomiske utviklingen og den lavere lønnsveksten, men det
kan heller ikke ses bort fra at departementet har informasjon som KS ikke har tilgang til.
Ellers vil ulike forutsetninger knyttet til faktorene nedenfor kunne forklare forskjeller, men
her har vi ikke sett hva som legges til grunn:



Andelen permitterte og arbeidsledige som tjener over 6G
Andelen av de som ikke fikk den jobben de ville ha hatt uten «korona» – som går ut av
arbeidsmarkedet (ingen skatteinngang fra dem)



Endringer i omfanget av overtid (inngår ikke i årslønnsveksten)

Kostnadsøkninger og andre inntektsbortfall for annet halvår 2020
I RNB har man fokusert på virkningene fram til sommeren. Det er rett og slett ikke lagt inn
noen utgiftsøkninger eller reduserte inntekter for annet halvår for annet enn skatt og effektene
av lavere lønns- og prisvekst. KS’ anslag for annet halvår er naturligvis usikkert og mer
usikkert enn den nære fremtid, noe som fremgår av bredden i vårt oppgitte intervall.

Lønns- og prisvekst (kommunal deflator)
KS har anslått deflator-veksten i 2020 til 2,1 prosent, mens RNB2020 har 1,4 prosent. RNBanslaget bygger på en lønnsvekst på 1,5 prosent, mens våre (igjen) er basert på SSBs siste
prognose på 2,0 prosent.
RNBs anslag må innebære ett 0-oppgjør i kommunal sektor og knapt nok det. Summen av
lønnsoverheng og en realistisk glidning, er minst 1,5 prosent. RNBs lønnsprognose for
veksten i gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien er markert lavere enn alle andre
prognoser.
Prisutviklingen for varer og tjenester som kommunesektoren kjøper, utgjør nær 40 prosent
utgiftene. Også her har RNB et avvikende anslag, med vekst i konsumprisindeksen (KPI) på
kun 1,0 prosent. Kostnadsveksten i kommunesektoren ligger normalt noe over KPI. KS’ har
ikke lagt inn noe annet anslag for denne prisveksten enn det som lå i NB2020. KPI påvirkes
av kraftfulle effekter i «alle retninger». Svakere krone trekker opp, mens lavere energipriser
trekker ned. Det er også kostnadsdrivende faktorer mer eller mindre direkte knyttet til koronasituasjonen: Smittevernskostnader, problemer knyttet til verdikjeder, transport, tilgang på
utenlandsk arbeidskraft og tilsvarende problemer i utlandet. I tillegg har kommuner og
fylkeskommuner avtaler som allerede er prisregulert for inneværende år. Spørsmålet er om det
tas tilstrekkelig høyde for alle disse spesielle momentene i RNBs deflator-anslag.
Ved å se på den realverdiøkningen av lavere lønns- og prisvekst på utgifter finansiert av frie
inntekter (skatt og rammetilskudd), isolerer man virkningene til det som påvirker
kommunenes økonomiske handlefrihet. RNB har derimot tatt utgangspunkt i samlede
inntekter, hvilket betyr at kommunesektoren godskrives gevinster som i realiteten tilfaller
andre.

KS’ anslag sett opp mot RNB. Tabell: KS

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV
KORONAUTBRUDDET
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 76/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot to stemmer (SV 2).

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

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

2

3

-

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

1

2B Bevilgninger - investering
P716 Biler og maskiner

1

-

4

-

5

-

-

2

3

4

5

6

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

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

2

3

4

5

6

7
1 352 000

8 SUM
1 352 000

1 570 000
4 649 000

6

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

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

2 000

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

7

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

-

4
118 000
31 000
85 000

6

7

8 625 000
2 607 000
106 000
319 000

44 000
16 000
38 000
2 000

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

1

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

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal
dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyre om bruken av midlene i 2. tertialrapport.
3. Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg- og anlegg disponeres i tråd
med tabell i saken.

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

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 65/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Hagerup
20/3234

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

15.06.2020
15.06.2020

BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Sammendrag
På grunn av koronautbruddet er den økonomiske situasjonen mer uoversiktlig og usikker enn
normalt. Rådmannen legger parallelt med 1. tertialrapport frem en egen sak om budsjettmessige
konsekvenser av koronautbruddet. Det antas der at ekstrakostnader i form av koronarelaterte
merutgifter og tapte inntekter vil dekkes av økte tilskudd samt effekten av lavere lønnsvekst og
redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin. Dette er usikkert. En slik balanse avhenger særlig av
forholdet mellom tapt skatteinntekt på den ene siden og effekten av lavere lønnsvekst på den
andre. Her er det betydelig sprik mellom ulike prognoser, for eksempel mellom KS og staten sine
anslag. Det vil også avhenge av smitteutviklingen lokalt og nasjonalt.
I tertialrapporten her legges dette likevel til grunn at koronaeffektene samlet sett vil gå i null, slik
at denne rapporten kan leses som økonomisk status gitt at «koronaregnestykket» går i balanse.
Totalt har denne prognosen et negativt avvik på -32,4 mill. kroner.
Sentrale poster (budsjettskjema 1A / bevilgningsoversikt drift)
Prognosen for disse postene er et negativt avvik på -9,0 mill. kroner. Dette skyldes særlig
følgende forhold:
o

Svak avkastning i finansmarkedene (-21,5 mill. kroner)

o

Høyere utbytte fra Haugaland Kraft (+10,9 mill. kroner)

o

Andre finansposter (+2,0 mill. kroner)

o

Høyere anslag inntekter eiendomsskatt (+4,0 mill. kroner)

o

Lavere anslag frie inntekter (-5,2 mill. kroner.)

o

Andre poster (+0,8 mill. kroner)

Sentrale poster (budsjettskjema 1B / bevilgninger drift)
Avviket i tjenesteproduksjonen anslås til -23,4 mill. kroner. I negativ retning trekker omsorg og
barnehage. Dette var to av områdene hvor budsjettet ble vedtatt med innsparinger, og viser at
dette er krevende å realisere. Det arbeides fortsatt med å oppnå effekt her, selv om noen
prosesser er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Lavere rente og lavere investeringsvolum
innenfor Vann, avløp og renovasjon medfører at kommunen vil få mindre inntekter overført fra
dette tjenesteområdet. Dette er inntekter som skal dekke kommunens rente- og avdragskostnader,
og må ses i sammenheng med kommunens finansposter. På grunn av at kapitalkostnadene
beregnes ut fra sentralt fastsatte forutsetninger, er de ikke direkte koplet til kommunens rente- og
avdragskostnader. I prognosen her reduseres disse mer enn kommunens rente- og
avdragskostnader. Blant annet fordi kommunen har en høy andel fastrente.
I positiv retning trekker lavere pensjonskostnader, som ut fra de siste anslagene kan gi 18,1 mill.
kroner i lavere utgifter for kommunen. Det er også mindreforbruk innen skole og barnevern.

Beløp i 1000

Sentrale inntekter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Overført til investeringer
Til disposisjon
Administrasjon
Barnehage
Skole
Kultur
Idrett
Livssyn
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Forvaltning
Nærmiljø
Bolig
Næring
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
VAR
Økonomi
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett hiå Regnskap Avvik hiå.
hiå.

Budsjett
2020

Prognose Avvik etter
inkl. tiltak
tiltak

-852 109
6 791
0
0
-845 319
55 091
171 569
229 927
19 542
8 178
8 664
37 760
338 699
42 407
27 898
7 350
3 143
-3 366
4 213
10 534
51 592
-52 958
-36 132
924 113

-877 104
44 100
-5 241
0
-838 245
48 044
171 398
208 960
16 974
8 121
18 910
39 474
344 849
42 696
24 807
5 595
921
-2 412
4 584
9 459
34 030
-52 574
799
924 635

24 995
-37 310
5 241
0
-7 074
7 048
171
20 967
2 568
58
-10 246
-1 714
-6 150
-289
3 091
1 755
2 222
-953
-371
1 075
17 563
-384
-36 930
-519

-2 528 271
30 810
-5 241
47 873
-2 454 829
177 865
373 684
651 958
53 123
20 994
28 419
112 341
899 656
117 766
97 820
12 705
27 328
3 401
11 654
29 355
48 116
-25 690
-185 665
2 454 830

-2 528 071
39 610
-5 241
47 873
-2 445 829
177 265
381 084
648 258
53 023
20 994
28 919
111 441
927 756
116 066
94 220
12 705
27 328
4 701
11 754
29 355
48 116
-10 990
-203 765
2 478 230

-200
-8 800
0
0
-9 000
600
-7 400
3 700
100
0
-500
900
-28 100
1 700
3 600
0
0
-1 300
-100
0
0
-14 700
18 100
-23 400

78 794

86 390

-7 593

0

-32 400

-32 400

Utvikling i netto driftsresultat
Netto driftsresultat skal vise hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer, og
kan beskrives som å bestå av:
Budsjettet for 2020 er vedtatt med et netto driftsresultat på 54,7 mill. kroner, som utgjør 1,73
prosent av inntektene. Om man holder avsetning til VAR/-selvkostfond utenfor er tilsvarende tall
47,9 mill. kroner og 1,51 prosent. Prognosen under er oppdatert med endret anslag på fond i
VAR-sektor og anslag på regnskapsmessig mer-/mindreforbruk samt vedtatt bruk av fond per
31.5. Det antas at overføringer fra 2020 til 2021 (som går via fond) blir på samme nivå som
overføringene fra 2019 til 2020.

(tall i 1000)
Netto avsetning til fond (VAR)
Netto avsetning til fond (andre formål)
Overføring fra drift til investering
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
SUM netto driftsresultat
SUM netto driftsresultat (ekskl. VAR-fond)

Opprinnelig
budsjett
6 859
0
47 873
0
(1,73 %) 54 732
(1,51 %) 47 873

Prognose
16 559
-5 392
47 873
-32 400
(0,84 %) 26 640
(0,32 %) 10 081

Rådmannens vurdering
Budsjettsituasjonen i 2020 er både bekymringsfull og usikker. Samlet er det en negativ prognose
på -32,4 mill. kroner. Når rådmannen likevel ikke velger å legge frem nye tiltak til kutt i denne
tertialrapporten skyldes det følgende forhold:


Av avviket er 21,5 mill. kroner knyttet til markedsporteføljen. Kommunestyre har
tidligere satt av egne midler på kommunens disposisjonsfond som kan brukes til å dekke
inn mesteparten av dette avviket fra budsjettert avkastning for å skjerme
tjenesteproduksjonen fra svingninger i markedsporteføljen. Dette vil dekke inn inntil 20
mill. kroner av den negative prognosen som foreligger i denne rapporten.



Det er i egen sak lagt fram konsekvenser av koronautbruddet. I den saken er det lagt til
grunn at kommunen skal gå i null. Dersom regjeringens forutsetninger slår til, herunder
effekt av lavere lønnsvekst, økte tilskudd samtidig med at de lokale koronakostnadene
ikke blir større enn staten anslår – så vil det ikke bli behov for hele den bufferen som er
satt av i den saken.



Det er vesentlig usikkerhet om anslagene også for den ordinære driften. Driften av de
kommunale tjenestene har vært i en uvanlig situasjon denne våren, og det kan være
vanskelig å skille mellom midlertidige effekter og varige trender. For eksempepl er den
negative prognosen på helse- og omsorgssektoren er basert på en antakelse om
volumveksten blir lik forutsatt i vedtatt budsjett. Samtidig har den faktiske utviklingen i
volum vært lav i vår. Dersom dette holder seg på dagens nivå, kan samlet prognose for
helse- og omsorgsetaten nærme seg balanse. Rådmannen vil gjøre en ny vurdering av
dette til 2. tertialrapport.

Situasjonen rundt kommuneøkonomien er i dag større enn vanlige, samtidig som driften av
kommunen har vært i en spesiell situasjon på grunn av koronautbruddet. Med så stor usikkerhet
mener rådmannen det ikke er å anbefale nye innsparingstiltak på nåværende tidspunkt.
Situasjonen følges nøye, og det arbeides både med å få gjennomført tidligere vedtatte
innsparingstiltak og med nye tiltak i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021. Rådmannen vil
videre vise til budsjettvedtakets punkt 10 hvor rådmannen gis fullmakt til å «fryse» budjettposter
og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle til dette.

Rådmannen i Karmøy, 02.06.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Budsjettrapport per 1. tertial 2020

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

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

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

-340 536
-468 060
-68 508
0

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

-300
-4 900
4 000
1 000

Sum Frie disponible inntekter

-852 109

-877 104

24 995 -2 528 271 -2 528 071

-200

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

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

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

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

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

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

o

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

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

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

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

Budsjett
4,5 mill kroner

Prognose
4,6 mill. kroner

1,7 mill. kroner

1,8 mill. kroner

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

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

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

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

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

-4 532
-6 185
17 507
0
0

-2 916
29 220
17 221
0
575

-1 615
-35 405
286
0
-575

-89 700
-21 700
52 520
0
89 690

-97 300
-200
47 420
0
89 690

7 600
-21 500
5 100
0
0

6 791

44 100

-37 310

30 810

39 610

-8 800

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

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

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

Budsjettavvik tjenesteproduksjon per etat
Beløp i 1000

Avdelinger

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

Avvik etter Avvik etter tiltak i
tiltak
% av utgift

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

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

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

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

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

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

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

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

Sum

924 113

924 401

-288

2 454 830

2 478 211

-23 400

-0,7 %

Kommunens tjenesteområder
Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

30 441

27 628

2 812

92 425

92 225

200

2-Oppvekst og kultur

3 486

3 203

284

11 107

10 707

400

4-Teknisk Etat

8 665

4 527

4 139

41 488

41 488

0

5-Helse og omsorg

5 391

6 476

-1 085

14 886

14 886

0

9-Sentrale poster

7 108

6 210

898

17 959

17 959

0

55 091

48 044

7 048 177 865

177 265

600

Sum

Kommentar til status økonomi

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

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

Barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

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

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 981

1 981

0

-1 090 347 679

355 079

-7 400

1 102

930

172

161 857

162 947

1 407

1 175

233

6 461

6 461

0

0

0

0

0

0

0

7 203

6 346

857

17 563

17 563

0

171 569

171 398

171 373 684

381 084

-7 400

Kommentar til status økonomi

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

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

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

4 419

4 019

400

12 647 498 794

496 194

2 600

2 848

3 016

179 990

167 343

4-Teknisk Etat

18 547

15 836

2 711

79 171

78 471

700

9-Sentrale poster

28 541

22 765

5 776

69 574

69 574

0

229 927

208 960

20 967 651 958

648 258

3 700

2-Oppvekst og kultur

Sum

-167

Kommentar til status økonomi

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



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

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

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

Kultur

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. Regnskap

Avvik

bud. hiå. hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

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

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

376

491

-116

958

958

0

14 837

13 123

1 714

39 124

39 124

0

1 748

1 358

390

6 690

6 590

100

52

-32

83

183

183

0

2 531

2 034

497

6 168

6 168

0

19 542

16 974

2 568

53 123

53 023

100

Kommentar til status økonomi

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

Idrett

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

77

66

11

151

151

0

2-Oppvekst og kultur

5 212

4 035

1 178

11 413

11 413

0

4-Teknisk Etat

2 113

3 387

-1 274

7 539

7 539

0

776

632

143

1 891

1 891

0

8 178

8 121

58

20 994

20 994

0

9-Sentrale poster
Sum

Kommentar til status økonomi

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

Livssyn

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

8 576

2-Oppvekst og kultur

18 829 -10 253

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25 884

25 884

0

1

0

1

2 286

2 786

-500

4-Teknisk Etat

61

69

-8

185

185

0

9-Sentrale poster

26

12

14

64

64

0

18 910 -10 246

28 419

28 919

-500

Sum

8 664

Kommentar til status økonomi

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

Helse

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

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

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 905

2 725

-820

5 182

5 182

0

32

18

14

106

106

0

-37

187

-225

405

405

0

30 766

32 418

-1 652

94 228

93 328

900

5 096

4 126

970

12 420

12 420

0

37 760

39 474

-1 714 112 341

111 441

900

Kommentar til status økonomi

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

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

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

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

Omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

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

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

5 045

4 254

791

9 754

9 354

400

367

312

55

1 352

1 352

0

9 548

7 868

1 680

35 624

35 224

400

265 381

9-Sentrale poster

Rev. Prognose

288 465 -23 083 710 721

739 621 -28 900

58 357

43 950

14 407 142 205

142 205

0

338 699

344 849

-6 150 899 656

927 756 -28 100

Kommentar til status økonomi

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

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

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

pr.30.04.2020

31
16
107
42
41
36

31
16
107
42
41
28
4
7

20

20

293

296

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

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

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

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

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

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

Nøkkeltall/indikator

Resultat

Resultat

2018

2019

Budsjett Status per
2020

Planlagt

april*

2021

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

Sosial

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

177

261

-85

115

115

0

2-Oppvekst og kultur

100

0

100

300

300

0

4-Teknisk Etat

155

59

96

484

484

0

39 443

39 816

-373 110 695

108 995

1 700

2 533

2 560

6 172

6 172

0

42 407

42 696

-289 117 766

116 066

1 700

5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

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

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

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

Barnevern

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

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

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

951

809

142

2 644

2 644

0

86

39

47

338

338

0

23 797

21 666

2 131

87 372

83 772

3 600

3 064

2 294

770

7 466

7 466

0

27 898

24 807

3 091

97 820

94 220

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

Forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

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

hiå.

Rev. Prognose Avvik
bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

2 947

2 812

135

6 369

6 369

0

4-Teknisk Etat

2 708

1 458

1 250

2 206

2 206

0

9-Sentrale poster

1 695

1 325

370

4 130

4 130

0

Sum

7 350

5 595

1 755 12 705

12 705

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

Nærmiljø

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25

82

-57

25

25

0

2-Oppvekst og kultur

-3 598

-5 498

1 901

5 790

5 790

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

5 402

5 302

100

18 214

18 214

0

233

243

-10

661

661

0

9-Sentrale poster

1 082

793

288

2 638

2 638

0

Sum

3 143

921

2 222

27 328

27 328

0

4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg

Kommentar til status økonomi

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

Bolig

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

17

13

4

17

17

0

-4 316

-3 302

-1 014

670

1 970

-1 300

5-Helse og omsorg

525

534

-9

1 725

1 725

0

9-Sentrale poster

408

342

66

989

989

0

-3 366

-2 412

-953

3 401

4 701

-1 300

4-Teknisk Etat

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

Næring

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

694

656

38

2 151

2 251

-100

2-Oppvekst og kultur

1 811

1 783

28

3 992

3 992

0

3-Teknisk etat (VAR)

-316

0

-316

-86

-86

0

1 502

1 680

-178

4 325

4 325

0

522

465

57

1 272

1 272

0

4 213

4 584

-371

11 654

11 754

-100

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

Samferdsel

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

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

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

29

20

9

29

29

0

9 519

8 748

770

26 923

26 923

0

986

691

295

2 403

2 403

0

10 534

9 459

1 075

29 355

29 355

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

Brann og ulykkesvern

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

0

0

0

434

434

0

51 582

34 030

17 552

47 656

47 656

0

11

0

11

26

26

0

51 592

34 030

17 563

48 116

48 116

0

9-Sentrale poster
Sum

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

VAR

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

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

-46

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

291

291

0

146

192

-55 294

-55 025

103

105

-3

29 144

29 144

0

2 088

2 154

-66

5 088

5 088

0

-52 958

-52 574

-270 -60 213

-384 -25 690

-45 513 -14 700

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

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

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

Resultat

Resultat

Budsjett

Prognose

Planlagt

2018

2019

2020

2020

2021

393 758

383 138

391 304

376 515

389 000

1,89

2,11

1,63

1,12

1,56

Økonomi

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

63

15

48

732

732

0

2-Oppvekst og kultur

92

22

69

558

558

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

4-Teknisk Etat

27

77

-50 -97 527

-97 527

0

5-Helse og omsorg

-5

65

-70

-53

0

-53

9-Sentrale poster

-36 308

620 -36 928 -89 375 -107 475

18 100

Sum

-36 132

799 -36 930 -185 665 -203 765

18 100

Kommentar til status økonomi

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

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

Kommentar
Endringer er gjennomført.

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

I arbeid.

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

Det arbeides kontinuerlig med implementering av ny velferdsteknologi i
tjenestene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I henhold til plan.

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

Frivillighetskoordinator inn i videre saksarbeid.

I arbeid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 Lærlinger

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

Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig
virksomhet. Kommunens næringsavdeling skal være behjelpelig overfor
bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.

42 Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i
kommunen er i. Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være
retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på dette området.

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

Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging til orientering.
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Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse
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Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:

kroner

137 089 000

Til finansiering av VAR-investeringer:

kroner

324 908 000

Til finansiering av startlån til videre utlån:

kroner

50 000 000

Sum låneopptak

kroner 511 997 000

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020
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BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse
med budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:
Til finansiering av VAR-investeringer:
Til finansiering av startlån til videre utlån:
Sum låneopptak

kroner 137 089 000
kroner 324 908 000
kroner
50 000 000
kroner 511 997 000

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020

Saken gjelder:
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal
rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1.tertial og 2.tertial, og i
forbindelse med årsrapporteringen. Og ellers ved særskilt behov. Rapporteringen skal fokusere
på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.
I tertialrapporten foreslår rådmannen endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til
prosjektets totale budsjettramme. Det skilles mellom årsavhengige budsjettjusteringer og
budsjettjusteringer knyttet til prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer
er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til et realistisk årsbudsjett. Årsavhengig
budsjettjustering er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale
budsjettramme.
Saken er bygget opp på følgende måte:





I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 1. tertial
2020
I del 2 gjennomgås forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som skal
avsluttes.
I del 3 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.
I del 4 omtales forslag til endret låneopptak for 2020.

Kommunen har per 1 tertial 2020 rett under 80 aktive investeringsprosjekt, med et samlet
årsbudsjett (investeringer i anleggsmidler) på 813 millioner kroner. Per 1. tertial ligger påløpte
investeringsutgifter på ca.100 millioner kroner. De to foregående årene har sammenlignbart
realisert investeringsnivå i Karmøy ligget på rundt 450 millioner kroner for et helt år.
Kommunens investeringsvilje har vært voksende de siste årene og det er igangsatt og planlegges
flere store investeringsprosjekt. De største pågående prosjektene i 2020 er Stangeland skole,
idrettshallene på Åkra, rehabilitering og påbygning av Vormedal ungdomsskole, Hovedplan
vann, Hovedplan avfall og Hovedplan avløp. Større investeringsprosjekt som er i startfasen er
blant andre interkommunal legevakt, infrastruktur/utvikling Kolnes, byutvikling, nytt sykehjem i
Skudeneshavn, ny idrettshall på Vormedal og reservevannforsyning.

Del 2: Forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som avsluttes
Endring av budsjettramme
Her omtales og begrunnes forslag til endring av budsjettramme i henhold til tabell 1,
vedtakspunkt 2.
P505 Vea sykehjem – byggetrinn 2

Vedtatt budsjettramme 96,1 mill. kroner.
Estimert merforbruk kroner 890 000.
Som tidligere rapportert har det over en tid jobbet med å komme til enighet med leverandører
vedrørende reklamasjoner/sluttoppgjør. Prosjektet ble gjennomført som en delt entreprise og
Karmøy kommune, som byggherre, har på bakgrunn av det totalansvar for oppfølging av alle
reklamasjoner og garantisaker. Det er siden sist rapportering kommet fram til en løsning med de
2 siste entreprenørene vedrørende sluttoppgjør og reklamasjoner. Løsningen knyttet til de to siste
oppgjørene vil medføre behov for økte rammer med kroner 890 000.
Rådmannen foreslår basert på dette at prosjektet styrkes med kroner 890 000.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Investeringer i anleggsmidler økes med kroner 890 000.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med kroner 178 000.
Bruk av lånemidler økes med kroner 712 000.
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Budsjettrammen for prosjekt P505 Vea sykehjem – byggetrinn 2 økes med kroner 890 000.

P545 Oppgradering uteareal Borgaredalen
Vedtatt budsjettramme kroner 2 282 000.
Estimert mindreforbruk kroner 417 000.
P569 Ny hovedplan avfall (planprosjekt)
Vedtatt budsjettramme kroner 42 150 000.
Utbedringer av uteområdene i Borgaredalen har pågått over flere år. Prosjektet startet opp før det
var vedtatt plan for hele området. Pengene har vært benyttet for å ivareta pålegg og krav, samt å
få på plass et hensiktsmessig uteområde i Borgaredalen. De to nevnte prosjektene overlapper
hverandre og oppgavene som i tidlig fase ble ivaretatt på prosjektet P545 Oppgradering uteareal
Borgaredalen er nå videreført og ivaretatt i vedtatt P569 Ny hovedplan avfall. Midlene søkes
derfor overført til planprosjektet for gjennomføring av vedtatt plan.
Rådmannen foreslår at estimert mindreforbruk på kroner 417 000 overføres til P569 Ny
hovedplan avfall (planprosjekt).
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Budsjett for P545 Oppgradering uteareal Borgaredalen reduseres med kroner 417 000.
Budsjett for P569 Ny hovedplan avfall (planprosjekt) økes med kroner 417 000.
P539 Husøy IF – etappe 15
Vedtatt budsjettramme kroner 16 880 000.
Estimert merforbruk kroner 100 000.
Karmøy kommune har utviklet store deler av Husøy områder, og dette er ett av de siste
områdene som kommunen vil være med å utvikle. Grunnet kompleksiteten i grunnforholdene i
dette området på Husøy har dette området vært gjenstand for komplekse faglige vurderinger

forut for utbygging. Det vil i praksis si at området har blitt gjenstand for marine undersøkelser,
prosjektering og et utstrakt samarbeid med Arkeologisk Museum i Stavanger (AMS) for å få
avdekket hvilke områder som er egnet for videre utbygging. På bakgrunn av arbeidet som ble
utført ble det identifisert flere arkeologiske funn på området. Ut fra en kost/nytte vurdering har
kommunen således kommet frem til hvilke områder som er egnet for en utbygging til
næringsformål. Dette har medført en del uforventet ekstraarbeid for kommunen, og samtidig
forsinket forventet fremdrift. Sommeren 2018 foretok AMS feltundersøkelser i området som ble
estimert til litt over tusen arbeidstimer. Nå som AMS har avsluttet sin innsats i prosjektet så har
kommunen fått ekstrakostnader som ikke var tatt høyde for i opprinnelig budsjett. Dette er en
konsekvens av at det er svært vanskelig å estimere kostnaden for arkeologiske undersøkelser,
både for AMS og kommunen. Prosjektet har derfor et behov for å få tilført ekstra midler for å ta
høyde for disse ekstrakostnadene.
Rådmannen foreslår basert på dette at prosjektet styrkes med kroner 100 000.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Investeringer i anleggsmidler økes med kroner 100 000.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med kroner 20 000.
Bruk av lånemidler økes med kroner 80 000.
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Budsjettrammen for prosjekt P539 Husøy IF – etappe 15 økes med kroner 100 000

P584 Kirkebygg – rehabilitering (årsbevilgning)
Vedtatt budsjettramme kroner 4 000 000.
Ved budsjettering av rammen for 2020 ble det lagt til grunn momskompensasjon på bevilget
beløp. Dette viser seg å ikke være korrekt og det må derfor gjøres en teknisk korrigering av
budsjetteringen i budsjettskjema 2A. Korrigeringen påvirker ikke rammen for prosjektet.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med kroner 400 000.
Bruk av lånemidler økes med kroner 400 000.
Søragaten 75
Nytt prosjekt
Saken stammer fra salg av kommunale eiendommer gjennomført i 2013. Salget er beskrevet i
tidligere sak i formannskapet sak 72/13. I saken ble det vedtatt å selge flere eiendommer i
kommunen, og at salgssummen ble et kostnadsmessig bidrag til oppgradering av kaistruktur og
tilliggende landarealer i Stangelandsvågen. Det har i ettertid blitt avdekket mangler ved eiendom
Søragaten 75 og det er nå i foreslått å inngå forlik med kjøper på 120 000 kroner.
Rådmannen foreslår basert på dette at nytt prosjekt opprettes med ramme på kroner 120 000.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Prosjekt Søragaten 75 opprettes og investering overføring til andre økes med kroner 120 000.
Bruk av lånemidler økes med kroner 120 000.
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Budsjett prosjekt Søragaten 75 økes med kroner 120 000.

Prosjekt som avsluttes
Her omtales prosjektene som skal avsluttes i henhold til tabell 2, vedtakspunkt 3.
P722 Kjøp av Strandgata 6
Budsjett 2020 kroner 2 358 000.
Regnskap 2020 kroner 2 358 000.
Kjøp av eiendommen ble vedtatt kjøpt i 2019 og gjennomføringen av kjøp i begynnelsen av 2020.
Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.
P518 Kontorer Storesund barnehage
Budsjett 2020 kroner 13 000.
Regnskap 2020 kroner 0.
Arbeid og innkjøp av inventar er gjennomført. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et
mindreforbruk på kr 13 000.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer
Investeringer i anleggsmidler reduseres med kroner 13 000.
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med kroner 3 000.
Bruk av lånemidler reduseres med kroner 10 000.
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer
Budsjett for P518 Kontorer Storesund Barnehage reduseres med kr 13 000.

P576 Avaldsnes barnehage – ombygging/tilbygg
Budsjett 2020 kroner 128 000.
Regnskap 2020 kroner 42 000.
Det er utført utbedringsarbeider i barnehagen. Bygger er ferdigstilt, ferdigattest er mottatt og
barnehagen er tatt i bruk bygget. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk
på kroner 86 000.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer
Investeringer i anleggsmidler reduseres med kroner 86 000.
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med kroner 17 000.
Bruk av lånemidler reduseres med kroner 69 000.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer
Budsjett for P576 Avaldsnes barnehager – ombygging/tilbygg reduseres med kr 86 000.

Del 3: Årsavhengig budsjettjustering
Rådmannen viser til rådmannens forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2020 i
vedtakspunkt 4, tabell 3 innledningsvis. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet
innenfor prosjektets vedtatte totale budsjettramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det
enkelte prosjekt kan skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift.
Forklaring knyttet til den årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt
prosjektrapport. Rådmannen velger å omtale noen av de største prosjektene i forhold til
årsavhengig budsjettjustert beløp i saksfremlegget.

P511 Planleggingsmidler langtidsplasser omsorgstun med videre på fastlandet
Budsjett 2020, kroner 49 814 000.
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -40 000 000.
Prosjektet blir ofte omtalt som Spanne seniorlandsby. Kommunestyret har vedtatt at det skal
gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. En av grunneierne har
påklaget dette vedtaket via sin advokat og saken ligger nå hos fylkesmannen for endelig
avgjørelse. Grunnervervsprosessen gjennomføres av kommunens juridiske kompetanse på
teknisk etat. Denne etaten vil også få ansvaret for å organisere og følge opp videre prosess med
detaljplanlegging og utbygging av infrastruktur og bygningsmasse. Videre prosjektering og
utbygging av bygg og anlegg i området kan tenkes gjennomført med sikte på å tilfredsstille
lånekriteriene både for bygg, transport og vann- og avløpsløsninger. Prosessen rundt
grunnerverv forventes oppstart i 2020 med hovedutbetaling i 2021.
P559 Nye Skudenes bu- og behandlingsheim
Budsjett 2020, kroner 17 954 000.
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -7 954 000.
Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32 sykehjemsplasser og åtte
omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i alderspensjonatet, og funksjoner
som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor eksisterende
alderspensjonat. Omsorgssenteret skal plasseres på den samme tomten hvor det tidligere
sykehjemmet var oppført. Nybygget skal plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en
solrik utsikt mot skole og hovedvei for at beboerne skal få en koselig hverdag i trivelige
omgivelser. Det er et sterkt fokus på at det nye senteret skal unngå et tradisjonelt og
institusjonelt preg. Utformingen av omsorgssenteret er ment å skape en mer lun og
hjemmekoselig atmosfære. Ferdigstillelse er planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet
skal kunne løses innenfor vedtatt totalramme.

P512 Stangaland skole
Budsjett 2020, kroner 157 368 000.
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -7 368 000.
Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangalandshallen er inkludert i prosjektet.
Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Detaljprosjekteringen er igangsatt og
masseutskifting på skoletomten vil pågå i perioden mars - august 2020. Arbeid i Lyngvegen
(rekkefølgekrav) er påbegynt i april 2020 forventes å bli ferdigstilt i november 2021. Arbeidet i
Lyngvegen utføres etappevis for å forhindre tilkomst til skoletomten.
Kruse Smith har oversendt et varsel om force majeure grunnet koronaviruset. Byggherre er ikke
varslet om konkrete forhold som har medført til en fremdrift og/eller kostnadskonsekvens som
følge av koronaviruset på nåværende tidspunkt.
P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt)
Budsjett 2020, kroner 147 436 000
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -47 296 000
Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil videre som planlagt. Noen
underprosjekter vil ha behov for endrede rammer. Dette er hensyntatt i tiltakslisten til
hovedplan. I tillegg blir det utsettelser på prosjekter på grunn av stopp i omkjøringsvegen og
utsettelse ny Eikeveg.
P610 Hovedplan vann (planprosjekt)
Budsjett 2020, kroner 111 565 000
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -39 107 000
Hovedplan vann skal legges frem for behandling etter sommeren. Noen prosjekter i denne
planen ligger inne i 2020, men har ikke fått oppstart ennå. Dette er del av strekning Brekke
Kopervik og Håvik Høydebasseng. Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil
videre slik som planlagt. Samtlige entreprenører har varslet usikkerhet med hensyn til levering
av materiell, men er ikke påvirket så langt. Vi har utsettelser på prosjekter på grunn av stopp i
omkjøringsvegen og utsettelse ny Eikeveg.
P569 Ny hovedplan avfall
Budsjett 2020, kroner 13 702 000.
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -7 352 000
Flere tiltak i hovedplanen må utsettes til 2021. Det gjelder i hoved tiltak knyttet til deponiet,
ettersom vi venter på svar på søknad om ny utslippstillatelse og avslutning av deponi 1 fra
Fylkesmannen. Nytt ledningsnett for overvann i Borgaredalen skyves til 2021 for å utføres
samtidig med graving for ny gjenvinningsstasjon.
P715 Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter
Budsjett 2020, kroner 12 550 000
Årsavhengig budsjettjustering, kroner -12 550 000

Prosjektet er i gang, og det skjer mye i markedet for elektriske lastebiler nå. Signalet fra markedet
nå er at det vil bli flere typer biler å velge mellom om vi venter noe med leveringsdato. Det tas
sikte på å sende ut anbud i løpet av høsten 2020, og at bilene i sin helhet belastes i 2021. Forventet
levering av bilene blir i slutten av 2021. ENOVA-støtten på 5,9 millioner vil komme som fradrag
på investeringen når prosjektet er ferdig.

Del 4: Endring av låneopptak 2020
Rådmannen viser til vedtatt investeringsreglement for investeringer. En av hensiktene med
reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte
prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2020, som omtalt
tidligere i saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å
ivareta krav til realistisk årsbudsjett. Total budsjettramme som er vedtatt for prosjektene vil
fortsatt være gjeldene, men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i
prosjektene.
Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene
som er foreslått i årsbudsjett per 1. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2020. En
konsekvens av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer
står det at "De obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak
om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året,
men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha
ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor
formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket".
Gjeldende vedtak om låneopptak for 2020 ble behandlet i kommunestyret 11. mai, sak 40/20
Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019 og rebudsjettering 2020, og er på samlet kroner
603 128 000.
I forbindelse med endret finansieringsbehov som følge av endringer foreslått per 1. tertial 2020 er
behov for låneopptak på samlet kroner 511 997 000.
Nytt låneopptak for 2020 blir da:
Til finansiering av generelle investeringer:
Til finansiering av VAR-investeringer:
Til finansiering av startlån til videre utlån:
Sum låneopptak

kroner 137 089 000
kroner 324 908 000
kroner
50 000 000
kroner 511 997 000

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 per 1.tertial 2020 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 1 tertial
2020.
Akkumulert budsjett t.o.m 2020 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2020.
Årsbudsjett 2020, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2020, oppdatert for vedtatte endringer
gjennom året.
Regnskap 2020 per 1.tertial – Regnskap for 2020, januar-april.
Prognose forbruk 2020 – Forventet forbruk for hele 2020.

Rådmannen i Karmøy, 03.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Vedlegg: Prosjektrapport

Budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020
Budsjettoppfølging av total budsjettramme
Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Administrasjon

P000 STED IKKE ANGITT

Ordinært investeringsprosjekt

Administrasjon

P141 IKT-INVESTERINGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Administrasjon

P553 DIGITALISERING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Administrasjon

P566 ENERGIKARTLEGGING

Ordinært investeringsprosjekt

Årsavhengig budsjettoppfølging
Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

-

-

11 525 000

11 525 000

2 000 000

2 000 000

1 442 894

-

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-52 800

-52 800

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

10 785 000

1 800 604

10 785 000

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

6 525 000

5 082 000

438 466

5 082 000

2 000 000

2 000 000

-

700 000

-

1 300 000

4. kvartal 2021

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

4. kvartal 2021

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

4. kvartal 2020

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

1. kvartal 2020

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

2. kvartal 2020

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

4. kvartal 2020

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

1. kvartal 2020

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

4. kvartal 2023

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

1. kvartal 2020

Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

2

Administrasjon

P585 RESERVESTRØM

Ordinært investeringsprosjekt

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

-

1

Administrasjon

Administrasjon

P712 OPPGRADERING AV
KOMMUNESTYRESALEN

Ordinært investeringsprosjekt

P713 BASESTASJON FEØY

Ordinært investeringsprosjekt

1 100 000

1 100 000

1 076 585

1 100 000

27 000

3 738

27 000

2

233 000

233 000

152 678

233 000

80 000

-

80 000

-

2

Administrasjon

P717 KJØP AV EIENDOM

Ordinært investeringsprosjekt

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

-

5 000 000

1

Administrasjon

P722 KJØP AV STRANDGATA 6

Ordinært investeringsprosjekt

2 358 000

2 358 000

2 358 085

2 358 000

2 358 000

2 358 085

2 358 085

-85

3

Administrasjon

P990 SALG AV KOMMUNALE
UTLEIEBOLIGER

Årsbevilgning

Barnehage

P518 KONTORER STORASUND
BARNEHAGE

Ordinært investeringsprosjekt

-

175 000

-

175 000

161 955

Kommentar per 1 tertial 2020

175 000

-3 000 000

-

13 000

-

-3 000 000

13 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Barnehage

P524 SKUDENES BARNEHAGE VANN/AVLØPSKRAV

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

500 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

-

500 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

500 000

Regnskap 2020

Prognose 2020

-

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

500 000

4. kvartal 2021

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

1. kvartal 2020

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

3. kvartal 2020

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

2. kvartal 2023

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

2

Barnehage

P576 AVALDSNES BARNEHAGE OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært investeringsprosjekt

-

5 120 000

5 120 000

5 371 860

5 120 000

128 000

41 678

41 678

86 322
3

Barnehage

P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - Ordinært investeringsprosjekt
UU OG OPPGRADERING
UTEAREAL

-

2 000 000

2 000 000

627 591

2 000 000

2 000 000

627 591

2 000 000

-

3

Bolig

P355 BOLIGER TILPASSET
VANSKELIGSTILTE 2018-2023
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Bolig

P465 OPPGRADERING
KOMMUNALE BOLIGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Bolig

P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL.
OMSORGSTUN MV FASTLANDET

Ordinært investeringsprosjekt

-3 550 000

27 735 000

50 000 000

31 285 000

50 000 000

7 195 748 |

186 074

50 000 000

7 001 000

3 858 008

7 001 000

1 074 000

906 176

1 074 000

49 814 000

-

9 814 000

-

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

4. kvartal 2021

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

3. kvartal 2021

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

1

Bolig

P517 OMSORGSBOLIGER FOR
VIDERESALG

Ordinært investeringsprosjekt

21 200 000

5 300 000

26 500 000

266 697

11 750 000

16 733 000

144 547

11 500 000

Kommentar per 1 tertial 2020

5 233 000

2

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

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Bolig- og
industrifelter

P056 ERVERV/OPPARB.
BOLIGFELT

Ordinært investeringsprosjekt

-25 500 000

Bolig- og
industrifelter

P057 OPPARBEIDELSE
INDUSTRIFELT

Ordinært investeringsprosjekt

-24 000 000

1 330 325

-24 400 000

Bolig- og
industrifelter

P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR Ordinært investeringsprosjekt
IF

4 620 000

206 656

4 620 000

5 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

5 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

409 249

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

5 000 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

-

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-25 500 000

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

-

1. kvartal 2021

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

1. kvartal 2021

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

1. kvartal 2022

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

1. kvartal 2021

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

1. kvartal 2021

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

2. kvartal 2020

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

4. kvartal 2018

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

3

Bolig- og
industrifelter

P469 STORAMYR IF ETAPPE 2

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

761 149

4 000 000

3 181 000

11 170

3 181 000

-

3

Bolig- og
industrifelter

P495 FERKINGSTAD BF

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

336 826

2 800 000

2 454 000

-

2 454 000

3

Bolig- og
industrifelter

P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3 Ordinært investeringsprosjekt

Bolig- og
industrifelter

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

Bolig- og
industrifelter

6 100 000

6 100 000

2 032 548

6 100 000

4 081 000

219 950

4 081 000

3

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 647 906

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

1 500 000

-381 000

16 210

-381 000

-

3

3

Bolig- og
industrifelter

P539 Husøy IF - etappe 15

Ordinært investeringsprosjekt

16 880 000

16 880 000

16 887 974

16 880 000

-

416 899

100 000

Kommentar per 1 tertial 2020

-100 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

.

P550 AMLANDSFELTET BF

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

2 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

2 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

392 748

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

2 000 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

1 692 000

170 196

Prognose 2020

1 692 000

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-

1. kvartal 2021

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

2. kvartal 2020

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

4. kvartal 2024

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

4. kvartal 2023

Grunneier og kommunen er i dialog vedrørende kjøp av tomt.

2. kvartal 2021

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

3. kvartal 2020

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

4. kvartal 2020

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

2. kvartal 2020

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

1. kvartal 2022

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

2

Bolig- og
industrifelter

Brann og
ulykkesvern

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

-

1 750 000

1 750 000

1 568 794

1 750 000

196 000

34 589

196 000

3

212 000 000

212 000 000

1 201 078

1 238 000

23 000

54 392

23 000

-

1

Brann og
ulykkesvern

P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN Ordinært investeringsprosjekt

Brann og
ulykkesvern

P720 SKUDENESHAVN
BRANNSTASJON OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært investeringsprosjekt

Helse

P423 FOREBYGGENDE TILTAK
MOT LEGIONELLASMITTE

Ordinært investeringsprosjekt

Helse

P578 DIGITALISERING /
PASIENTSIKRINGSANLEGG

Ordinært investeringsprosjekt

Idrett

86 000 000

86 000 000

63 264

5 000 000

5 000 000

63 264

1 500 000

3 500 000
1

8 200 000

8 200 000

28 829

8 200 000

8 200 000

28 829

6 500 000

1 700 000
2

-10 720 000

4 000 000

4 000 000

3 827 525

3 823 000

172 000

3 058

172 000

12 200 000

22 920 000

4 509 138

5 416 000

5 364 000

-157 554

1 484 000

-

3

3 880 000
3

P513 ÅKRA Ordinært investeringsprosjekt
ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT
SHALLER

-17 300 000

157 000 000

174 800 000

162 456 866

174 800 000

17 974 000

11 978 004

17 974 000

-

3

Idrett

Kommentar per 1 tertial 2020

P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL Ordinært investeringsprosjekt

-10 000 000

36 000 000

46 000 000

3 362 917

39 000 000

36 464 000

981 837

3 000 000

33 464 000
2

Kultur

P543 EK-INNSKUDD OPPLEV
AVALDSNES AS

Ordinært investeringsprosjekt

Livssyn

P552 TORVASTAD KIRKE BÅREHUS M/FASILITETER

Ordinært investeringsprosjekt

-

-3 500 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

3 000 000

6 250 000

3 321 148

3 000 000

-1 610 000

-

-1 289 132

1 000 000

-

3. kvartal 2020

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

-1 610 000

-

2. kvartal 2020

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

3

Livssyn

P584 KIRKEBYGG REHABILITERING
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Livssyn

P586 AVALDSNES KIRKE RESTAURERING

Ordinært investeringsprosjekt

Nærmiljø

P212 HISTORISKE AVALDSNES DRIFTSBYGNING OG PARKERING

Ordinært investeringsprosjekt

Nærmiljø

P475 TURVEIER VEA

Ordinært investeringsprosjekt

4 000 000

-

23 880 000

23 880 000

23 880 000

23 880 000

-

4 000 000

4 000 000

-

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

-

4. kvartal 2020
3

-

-1 550 000

25 000 000

25 000 000

9 600

2 750 000

2 740 000

-

2 740 000

-

1 4. kvartal 2022

1 550 000

3 100 000

69 411

2 900 000

2 831 000

-

2 831 000

-

4. kvartal 2020
1

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

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Nærmiljø

P486 TURVEIER ALMANNAMYR

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-1 325 000

1 325 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

2 650 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

-

2 250 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

2 250 000

Regnskap 2020

-

Prognose 2020

2 250 000

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

-

Kommentar per 1 tertial 2020

4. kvartal 2020

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

4. kvartal 2021

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

4. kvartal 2020

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

4. kvartal 2023

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

4. kvartal 2021

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

2. kvartal 2020

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

4. kvartal 2022

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

1

Nærmiljø

P588 UNIVERSELL UTFORMET STI Ordinært investeringsprosjekt
BUKKØY

-

2 000 000

2 000 000

219 558

252 000

81 000

48 583

50 000

31 000

1

Nærmiljø

P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA
ETAPPE 2

Ordinært investeringsprosjekt

-500 000

1 915 000

2 415 000

594 781

1 915 000

835 000

-485 144

835 000

3

Nærmiljø

P704 BYUTVIKLING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Omsorg

P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2

Ordinært investeringsprosjekt

-

-99 700 000

40 000 000

40 000 000

96 100 000

195 800 000

-

95 157 165

3 700 000

3 700 000

95 968 000

877 000

-

152 329

3 700 000

1 767 000

-

-890 000

3

Omsorg

P523 TØKJEMYR
OMSORGSBOLIGER VEA

Ordinært investeringsprosjekt

-16 000 000

38 976 000

54 976 000

38 668 069

38 976 000

150 000

-

150 000

3

Omsorg

P559 NYE SKUDENES BU- OG
BEHANDLINGSHEIM

Ordinært investeringsprosjekt

-68 933 000

88 338 000

157 271 000

5 032 628

5 290 000

17 954 000

382 241

10 000 000

7 954 000

2

Samferdsel

P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS Årsbevilgning
(ÅRSBEVILGNING)

-

1 000 000

-

1 000 000

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

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Samferdsel

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Samferdsel

P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Samferdsel

P519 NY SOPEBIL

Ordinært investeringsprosjekt

Samferdsel

P563 TOSTEMVEG

Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

-

29 671 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

29 671 000

4 250 000

4 250 000

4 500 000

4 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

4 143 495

818 902

24 764 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

21 980 000

73 268

21 980 000

3 500 000

144 938

3 500 000

4 250 000

4 250 000

3 500 000

3 500 000

113 788

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

4. kvartal 2021

Samferdsel
Samferdsel

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

-

51 000 000

51 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

3 000 000

3 000 000

12 567 219
2 045 775

17 000 000

4 949 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

1 886 000

1 151 125
933 952

4 250 000

-

3 500 000

-

3 2. kvartal 2020

4 949 000
1 886 000

1 000 000
-

P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING Ordinært investeringsprosjekt
KOLNES

-

80 000 000

80 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

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

4. kvartal 2027

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

1 4. kvartal 2023
2. kvartal 2020

-

Ordinært investeringsprosjekt

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

Ordinært investeringsprosjekt

-

2 250 000

2 250 000

2 014 395

2 250 000

242 000

6 956

242 000

-

Tidligere vedtatt kommunedelplan for Kolnes/Eike/Skre, med
oppfølgende reguleringsplan for Ny Eikeveg, danner grunnlaget for nylig
igangsatt reguleringsplanprosess for en sentral del av boligområdet som
nå er tenkt utbygget. Kommune har, etter gjennomført konkurranse,
engasjert Cowi til å bistå med dette arbeidet. Videre utvikling av området
må skje i tett samhandlign mellom private utbyggingsaktører og
kommunen ved bruk av egnede verktøy som utbyggingsavtaler.

2. kvartal 2020

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

3. kvartal 2022

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

3
-10 000 000

416 000 000

426 000 000

57 507 722

209 523 000

157 368 000

10 721 454

150 000 000

7 368 000

I reviderte planer blir prosjektet gjennomført i 2023.
Sektor for samferdsel og utemiljø holder for tiden på med å flytte inn i et
nybygg på ca. 130m² på Åkra. Bygget rommer garderober, spiserom og
kontorfasiliteter. Korona situasjonen gjorde at prosjektet ble forsinket
noen uker i forhold til planlagt ferdigstillelse på grunn av restriksjoner på
antall arbeidere som kunne oppholde seg på bygget samtidig. I tillegg er
entreprenør noe forsinket med ferdigstillelsen av prosjektet. Prosjektet er
akkurat innenfor vedtatt budsjettramme i april 2020 men sluttoppgjør
med entreprenør gjenstår.

4. kvartal 2023

1

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

Forventet leveranse av ny sopebil innen sommeren.

2. kvartal 2021

3

Samferdsel

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

2
Samferdsel

Kommentar per 1 tertial 2020

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

3

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

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

Ordinært investeringsprosjekt

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

Ordinært investeringsprosjekt

VAR

VAR

150 000 000

150 000 000

129 412 989

150 000 000

32 360 000

14 900 858

32 360 000

-

3. kvartal 2020

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

4. kvartal 2020

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

4. kvartal 2024

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

3. kvartal 2020

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

3

600 000

600 000

-

600 000

600 000

-

600 000

1

P503 VANN OG
AVLØPSUTBYGGING KOLNES

Ordinært investeringsprosjekt

P545 OPPGRADERING UTEAREAL
BORGAREDALEN

Ordinært investeringsprosjekt

21 897 000

21 897 000

1 579 890

1 897 000

420 000

-

-

420 000
1

2 282 000

2 282 000

1 865 079

2 282 000

417 000

-

-

417 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

VAR

P568 NY GJENVINNINGSSTASJON Ordinært investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

-

20 500 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

20 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

110 006

102 000

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

7 500 000

Regnskap 2020

182 515

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

500 000

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

7 000 000

4. kvartal 2022

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

4. kvartal 2027

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

4. kvartal 2020

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

4. kvartal 2029

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

4. kvartal 2021

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

1

VAR

P569 NY HOVEDPLAN AVFALL
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

42 150 000

42 150 000

VAR

P570 SLAMBEHANDLING
BORGAREDALEN

Ordinært investeringsprosjekt

-

6 000 000

6 000 000

2 355 259

-

14 800 000

13 702 000

1 331 899

6 350 000

6 000 000

6 000 000

75 463

6 000 000

7 352 000

-

2

VAR

P573 RESERVEVANNSFORSYNING Ordinært investeringsprosjekt

-

603 500 000

603 500 000

227 783

2 500 000

2 357 000

85 019

1 000 000

1 357 000
1

VAR

P583 NØDSTRØMSAGREGAT
BREKKE VANNBEH.

Ordinært investeringsprosjekt

-

17 000 000

17 000 000

111 270

17 000 000

16 958 000

-

8 479 000

8 479 000

Kommentar per 1 tertial 2020

2

VAR

P600 HOVEDPLAN AVLØP 20162024 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

753 524 000

753 524 000

220 945 614

353 524 000

147 436 000

21 426 167

100 140 000

47 296 000

4. kvartal 2024

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

VAR

P610 HOVEDPLAN VANN
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

823 025 000

823 025 000

39 397 428

148 025 000

111 565 000

3 472 266

72 457 251

39 107 749

4. kvartal 2029

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

VAR

P715 ELEKTRISKE
Ordinært investeringsprosjekt
RENOVASJONSBILERTILBRINGERBIL-LADEFASELITETER

19 200 000

25 100 000

12 550 000

12 550 000

12 550 000

3. kvartal 2022

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

3. kvartal 2022

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

-

-

-

1

VAR

P718 NYE AVFALLSDUNKER

Ordinært investeringsprosjekt

25 500 000

25 500 000

265 284

1 000 000

1 000 000

265 284

1 000 000

1

VAR

P719 RENSING AV SIGEVANN FRA Ordinært investeringsprosjekt
DEPONI

Økonomi

P501 MINDRE OPPGRADERINGER Årsbevilgning
AV BYGG OG ANLEGG
(ÅRSBEVILGNING)

Økonomi

P527 UNIVERSELL UTFORMING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Økonomi

P716 KJØP AV BILER OG
MASKINER

Årsbevilgning

20 000 000

20 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

-

5 000 000

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

1

15 550 000

15 500 000

6 590 935

9 550 000

9 000 000

1 548 571

9 000 000

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

3 024 000

1 076 436

3 024 000

-

250 000

242 000

250 000

-

4. kvartal 2023

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

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Økonomi

P880 OVERDRAGELSE AV
ANGLEGG FRA ANDRE

Årsbevilgning

-848 000

19 299

-848 000

Økonomi

P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP Årsbevilgning

8 000 000

-

8 000 000

Økonomi

P999 FORMIDLINGSLÅN
HUSBANKMIDLER

Skole

P590 Veavågen skole - utvidelse

Økonomi

Søragaten 75 (nytt)

Bolig- og
industrifelter

Husøy IF - klargjøring av område 6

Ordinært investeringsprosjekt

303 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2020

Akkumulert
budsjett t.o.m
2020

Årsbudsjett 2020,
inkl.endringer

Regnskap 2020

Prognose 2020

Til fordeling 2021-2030

Prosjektfase
Forventet
(Ordinære
ferdigstillelse
investeringsprosjekt
)

Kommentar per 1 tertial 2020

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

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

53 238 000

23 367 706

53 238 000

-

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

500 000

223 783

500 000

KST sak 32/20 planleggingsmidler tomtevalg ny skole Veavågen.

120 000

-

120 000

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

10 000 000

-

10 000 000

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

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1.
TERTIAL 2020
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 78/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse
med budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer:

kroner

137 089 000

Til finansiering av VAR-investeringer:

kroner

324 908 000

Til finansiering av startlån til videre utlån:

kroner

50 000 000

Sum låneopptak

kroner 511 997 000

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1. tertial 2020

SAKSPROTOKOLL - STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND
- PRIORITERINGER FOR 2020 OG 2021
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 67/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner ekstra låneopptak – startlån til videre tildeling for
vanskeligstilte på boligmarkedet – på kr 40 000 000,- for 2020.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene adgang
til å ta opp lån til videre utlån.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt - investering:
Bruk av lån endres med -40 000 000 kr (økt bruk av lån)
Videreutlån økes med 40 000 000 kr (økt utlån)

2. Behovet for å sette av ytterligere midler til tapsfond vurderes på nytt i forbindelse med
budsjett- og økonomiplan 2021-2024.

3. Søkere som har fått avslag på startlån på grunn av at kommunen var tomme for
startlånmidler, skal prioriteres både på ekstra midler i 2020 og på ordinært låneopptak i
2021. Hastesaker knyttet til vanskeligstilte barnefamilier skal også prioriteres.

Eventuelle restmidler etter disse prioriteringene kan tildeles nye søkere etter 1. april 2021.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Robert Bergh
19/7185

Arkiv: 252 U71
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

15.06.2020
15.06.2020

STARTLÅN
EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND - PRIORITERINGER FOR 2020 OG 2021

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner ekstra låneopptak – startlån til videre tildeling for
vanskeligstilte på boligmarkedet – på kr 40 000 000,- for 2020.
Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene adgang
til å ta opp lån til videre utlån.
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt - investering:
Bruk av lån endres med -40 000 000 kr (økt bruk av lån)
Videreutlån økes med 40 000 000 kr (økt utlån)
2. Behovet for å sette av ytterligere midler til tapsfond vurderes på nytt i forbindelse med
budsjett- og økonomiplan 2021-2024.
3. Søkere som har fått avslag på startlån på grunn av at kommunen var tomme for
startlånmidler, skal prioriteres både på ekstra midler i 2020 og på ordinært låneopptak i
2021. Hastesaker knyttet til vanskeligstilte barnefamilier skal også prioriteres.
Eventuelle restmidler etter disse prioriteringene kan tildeles nye søkere etter 1. april 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Fakta/saksopplysninger:
1. Ekstra låneopptak
Karmøy kommune har de siste årene gradvis økt årlig ramme for startlån fra 20 til 50 millioner pr.
år. Samtidig har antall søknader nærmest eksplodert, og det har ført til at kommunen de to siste
årene har vært tomme for midler allerede i mars / april. Årsaken til at antall søknader har økt så
voldsomt kan være flere, men det vi vet helt sikkert – i forhold til andre sammenlignbare
kommuner - er at Karmøy har et høyere antall:
- uføre og unge uføre
- enslige forsørgere
- unge med «lettere» psykiske utfordringer
- unge som dropper ut av videregående skole
… og disse punktene henger sannsynligvis sammen.
Målgruppen for startlån ble endret i 2014, og praksis endret i kommunen fra 2015. Tidligere kunne
«alle» få startlån, men målgruppen er nå de som vurderes som langvarig vanskeligstilte på
boligmarkedet, dvs. for eksempel personer som er uføre, personer som har lav inntekt (vanlig jobb
og lite utdanning), en del aleneforsørgere og personer med innvandrerbakgrunn.
De tre siste årene har ca. 200 * personer - som er innenfor målgruppen til startlån fått avslag fordi
kommunen har vært tomme for midler. Det totale antall søknader er noe høyere – se nedenfor.
Dette skyldes at noen har søkt både to og tre ganger uten at kommunen har klart å hjelpe de fordi
søknaden ikke har kommet høyt nok opp på prioriteringslista. Hvis kommunen skal kunne få
hjulpet disse, så må det tas noen overordnede grep nå.
( * antall unike søkere, ca. anslått med tanke på at noen har søkt flere ganger).
Eksakte tall for avslag, på bakgrunn av at kommunen har vært tomme for midler:
2018: 83
2019: 78
2020: 89 (pr 1.6)
I tillegg kommer 10-15 søkere hvert år som har fått avslag enten fordi de har
- søkt om lån til en konkret bolig, men den er for dyr i forhold til retningslinjene (her kunne
de eventuelt fått lån til en rimeligere bolig)
- 1-2 betalingsanmerkninger (men som likevel hadde vært mulig å løse samtidig som
boligkjøp)
Også disse sakene kunne vært løst dersom kommunen hadde hatt nok midler.

Regjeringen har i forbindelse med koronasituasjonen innvilget ekstra milliarder til Husbanken.
Husbanken har derfor lyst ut muligheten til å søke ekstra midler til startlån, og kommunene er
oppfordret til å søke – for å kunne hjelpe enda flere vanskeligstilte.
Det er behov for å søke ekstra midler for å hjelpe flere / flest mulig av de som fått avslag.
2. Tapsfond
Tidligere har tilskuddsordningene fra Husbanken fungert på den måten at kommunene søkte om
et beløp til tilskudd (til tilpasning, etablering, refinansiering og utbedring). Fra denne
tilskuddspotten kunne kommunen enkelte år søke Husbanken om lov til å sette av midler til et
eget tapsfond for startlån. Dette har det vært anledning til to ganger i løpet av de siste 5 årene.
Fra 2020 er det årlige tilskuddet lagt inn i rammene til kommunen, og kommunen må nå selv
vurdere avsetninger til tapsfond fra eget budsjett.
Tapene på startlån er statistisk sett lave, ikke bare i Karmøy – men i kommunene generelt. Selv om
kundegruppen er de langvarig vanskeligstilte, så klarer de stort sett å betjene boliglånet – når de
endelig har fått sjansen.
Kommuen har imidlertid de siste årene ryddet opp og tapsført noen gamle startlån (den gang kalt
etableringslån) fra 1990- og 2000 tallet. Dette har medført at det totalt de 3 siste årene er tapsført kr
2 239 361,-. Saldo på tapsfondet er nå kr 888 629,-.
Generelt så har kommunen tapsrisiko for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på
tapstidspunktet. Staten / Husbanken har tapsrisikoen for de siste 75 prosent.
Det er behov for og vudere avsetning til tapsfond i videre budsjettarbeid.
3. Prioriteringer
Boligkontoret har de siste årene behandlet søknader om startlån, og prioritert blant søkerne når
det ikke har vært nok midler. Prioriteringslista har tidligere vært lagt ved som referatsak både til
Formannskapet og Kommunestyret, sist i 2018.
Prioriteringene er som følger:

1. Hastesaker (mange utlegg, fare for tvangssalg)
- søkere med barn prioriteres foran enslige
2. Leietakere i kommunale boliger
3. Søkere med historikk innen LAR, rus, tung psykiatri, barnevern, fengsel og gjeldsordning
(stikkord: motivasjon)
4. Uføre og personer med lav inntekt og lite muligheter (likestilt prioritering på de to
gruppene)
4.1 personer med nedsatt funksjonsevne, eller andre spesielle utfordringer
(både med og uten barn)
4.2 personer med innvandrerbakgrunn og barn
4.3 norske søkere med barn
4.4 søkere uten barn (både norske og innvandrere)

5. Søkere med tidligere innvilget vedtak som har gått ut på dato
- forutsatt at de jobbet hardt i forrige periode med å forsøke finne noe
6. Uføre - som søker om refinansiering (men som ikke har utlegg, tvangssalg etc.)
7. Søkere som er kvalifisert for, og har søkt om kommunal bolig
8. Søkere som er i målgruppen, men med inkasso og betalingsanmerkninger knyttet til helse
– søkere med gjeldsordning prioriteres foran de med «løse» inkassosaker
Saker som ikke passer inn i kategoriene ovenfor diskuteres, og prioriteres inn i en av
gruppene ovenfor.
Saker som alltid er gjenstand for diskusjon:
- uføre med startlån som søker tilleggslån
- samlivsbrudd
Søkere som ikke ble prioritert i forrige runde, flyttes til toppen av lista i den aktuelle
kategorien.
Søkere som har mer enn et år botid i kommunen kan prioriteres foran søkere med kort botid.
Det som har skjedd spesielt de to siste årene, er at det har kommet mange søkere som er i kategori
1 og 3. Dette har medført at det har blitt vanskeligere for «vanlige» uføre å komme til toppen i
søknadsbunken. Selv om husstander med barn (både familie og enslige) har blitt prioritert foran
de som ikke har barn, så har nåløyet nå blitt veldig vanskelig å komme gjennom.
Generelt så sier de nasjonale føringene fra Husbanken at barnefamilier skal prioriteres, og de siste
årene har det vært et krav at andelen barnefamilier som får startlån skal utgjøre minst 50 prosent.
For Karmøy kommune sin del, så er andelen på utbetalinger til husstander med barn:
2018: 51 %
2019: 56.3 %
2020: 61.3 % (pr. 1.6)
Det er behov for en særskilt prioritering for de som fått avslag de siste to årene på grunn av at
kommuen har vært tom for midler.

Rådmannens kommentarer / konklusjon:
1. Ekstra låneopptak
Karmøy kommune har siden 2016 vært en av programkommunene i «Husbankens
kommuneprogram for Bolig og Velferd». Som programkommune har Karmøy blitt prioritert ved
tildeling av midler, og det forventes at kommunen følger opp sine forpliktelser i forhold til bruk
av Husbankens boligsosiale virkemidler.
Vi vet at det er et stort behov for å hjelpe flere vanskeligstilte slik at de kan kjøpe sin egen bolig, og
kommunen bør derfor søke ekstra midler når det er anledning til det. Brevet som kommunen har
mottatt fra Husbanken om mulighet til å søke ekstra midlere, er også gjort kjent i media og både

via regjeringen og Husbanken selv – og det kan derfor også være klare forventninger ute i
lokalsamfunnet at kommunen faktisk følger opp dette.
2. Tapsfond
Selv om tap på startlån er forholdsvis små, bør kommunen sette av midler til dette. Det anses som
hensiktsmessig at rådmannen får fullmakt til å vurdere dette i videre budsjettarbeid.
3. Prioriteringer
Det er uheldig at personer som er innenfor målgruppen til startlån har søkt flere ganger, og ikke
blitt prioritert. Dersom kommunen får innvilget sin søknad til Husbanken om ekstra midler i 2020
vil dette kunne hjelpe både den enkelte søker, og gi positivt omdømme for kommunen.
Rådmannen mener at det er viktig at kommunen følger opp sitt ansvar med tanke på å hjelpe flere
vanskeligstilte inn på boligmarkedet.
Det foreslås derfor en helt klar prioritering både av ekstra midler for 2020 og for ordinært
låneopptak i 2021.

Rådmannen i Karmøy, 22.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND
- PRIORITERINGER FOR 2020 OG 2021
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 79/20
Behandling:
Aarhus (H) fremmet følgende oversendesforslag:
Karmøy kommunestyre ber om en utredning knyttet til hvorfor kommunen ligger over landsgjennomsnitt
på behov for startlån. Samtidig som vi skal hjelpe de som trenger det er det viktig å vite hvorfor det er blitt
slik og hva som kan gjøres.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fra Aarhus (H) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner ekstra låneopptak – startlån til videre tildeling for
vanskeligstilte på boligmarkedet – på kr 40 000 000,- for 2020.

Låneopptaket er hjemlet i Kommuneloven (KOML) § 14-17, som gir kommunene adgang
til å ta opp lån til videre utlån.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt - investering:
Bruk av lån endres med -40 000 000 kr (økt bruk av lån)
Videreutlån økes med 40 000 000 kr (økt utlån)

2. Behovet for å sette av ytterligere midler til tapsfond vurderes på nytt i forbindelse med
budsjett- og økonomiplan 2021-2024.

3. Søkere som har fått avslag på startlån på grunn av at kommunen var tomme for
startlånmidler, skal prioriteres både på ekstra midler i 2020 og på ordinært låneopptak i
2021. Hastesaker knyttet til vanskeligstilte barnefamilier skal også prioriteres.

Eventuelle restmidler etter disse prioriteringene kan tildeles nye søkere etter 1. april 2021.

SAKSPROTOKOLL - NY IDRETTSHALL I SONE 5
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 59/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner,
for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.

2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Kåre Ellingsen
17/3116

Arkiv: 614 D11
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

NY IDRETTSHALL I SONE 5

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner, for
å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:

Rådmannen viser til vedtak i Kommunestyret datert den 15.05.17, saks nr. 37/17:
Med bakgrunn i et tydelig definert behov for hallkapasitet på fastlandssiden, og den betydelige
utviklingen og nybyggingen som foregår på Vormedal, igangsettes planlegging av en flerbrukshall
ved Vormedal ungdomsskole så snart som mulig. Aktuelle interesseorganisasjoner og
brukergrupper tas snarest med i en dialogprosess i planleggingen.
Dette vedtaket ble senere fulgt opp med budsjettvedtak i kommunestyret den 11.12.17, sak nr.
121/17, hvor det ble vedtatt å avsette midler for å få etablert en idrettshall på Vormedal. Vedtatt
budsjettramme er på 46 millioner inklusiv mva.
Fakta/saksopplysninger:

Løsningen som er prosjektert er en idrettshall i henhold til gjeldende regulering og planbestemmelser
med tiltenkt kontraktsform totalentreprise. Idrettshallen er plassert på grusbanen i umiddelbar nærhet
av Vormedal ungdomsskole rett sør for skolen. Det ble også vurdert som mest hensiktsmessig å
plassere bygget lengst sør på grusbanen for å redusere sprengning og masseutskiftning, og eventuelt
et behov for to-etasjers bygg. Det er også prosjektert at idrettshallen skal tilknyttes eksisterende Geo
brønnanlegg på Vormedal ungdomsskole for å redusere energikostnadene.
Idrettshallen har et areal på 2224,5 m2 og består av følgende hovedfunksjoner:
-

-

Utvidet spilleflate for å få plass til 9 stk. badminton baner. Spilleflate er over krav i
tilskuddsordningen. I tillegg gir denne utvidelsen mulighet for oppvarmingsområde for
utøvere innen andre idretter.
Lager er i henhold til krav i tilskuddsordningen, men det er i tillegg definert et låsbart
lager for Vormedal ungdomsskole og eget bord og stol lager.
Tekniske rom for å ivareta ventilasjon over spilleflate og resterende rom.
4 stk. garderober for utøvere i henhold til krav i tilskuddsordningen.
4 stk. garderober for lærere og dommere i henhold til krav i tilskuddsordningen.
Korridorer, foajé og toaletter i henhold til krav i tilskuddsordningen.
Renholdsrom og eget avfallsrom.
Vaktrom, lite verksted for byggdrift, kiosk og møterom.
Enkel tribune på nivå med spilleflaten.

Alle funksjoner er prosjektert på samme nivå (én etasje) for å holde kostnadsnivået nede.
Utendørs er det prosjektert for 40 stk. sykkelparkeringer og 4 stk. parkeringer for sykkel med vogn,
som er under tak i henhold til planbestemmelsene.
Det er også prosjektert med en «drop on / off sone» oppe langs Steinhaugveien i tillegg til parkering
for ansatte, tilkomst og gangveier med universell utforming i henhold til planbestemmelsene.
Det er i prosjekteringen blitt sett på muligheten av å utvikle uteområdene med en kunstgressbane
uten gummigranulat og hoppegrop for å skape et helhetlig uttrykk av området, og for å ivareta et

større idrettslig nedslagsfelt og behov fra de involverte interesseorganisasjoner og brukere. Disse
investeringene utgjør 2,2 millioner kroner. inklusiv mva, men er ikke inkludert i den etterspurte
økningen på 23,5 millioner kroner, ettersom disse funksjonene er tiltenkt inkludert som opsjoner
i en fremtidig konkurranse. Da vil markedet bestemme om disse funksjonene lar seg realisere
innenfor budsjettrammen. Dette er også funksjoner som eventuelt er enkle å realisere ved et
senere tidspunkt ettersom de er frittstående, og ikke direkte avhengige av selve bygget.

Den gjennomførte prosjekteringen har avdekket at det ikke er dekning nok i den vedtatte
investeringsrammen til å realisere prosjektet innenfor de vedtak og premisser som har vært styrende
for prosjektet, og kan oppsummeres i følgende rekkefølge.
1. Det ble vedtatt at aktuelle brukergrupper og interesseorganisasjoner skulle tas med i en
dialogprosess i planleggingen.
Prosjektet har i henhold til vedtaket hatt en sterk brukermedvirkning helt fra starten av
prosjekteringsfasen, hvor Karmøy Badmintonklubb, sportsklubben Nord, Mykje
Velforening, Kolnes IL, FAU og Vormedal ungdomsskole har vært direkte involvert med
representanter i prosjekteringsgruppen. Dette har medført at den tekniske løsningen som
er blitt jobbet frem innehar gode funksjoner og løsninger som tilfredsstiller de behov
interesseorganisasjonene og brukergruppene har. Blant annet inneholder den prosjekterte
løsningen en hallutvidelse på 78m2 som øker antall badminton baner fra 7 til 9 stk. Dette
for å ivareta et sterkt voksende badminton miljø i Karmøy, og utviklingen av
badmintonspillere som hevder seg både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er i
tillegg medtatt tekniske løsninger og funksjoner som utvidet lydanlegg, innvendig
adgangskontroll, møterom, kiosk, tribune og lydreduserende skillevegg som vil øke
kvaliteten for brukerne og skape et flerfunksjonelt bygg i tråd med brukernes behov.
Denne kvalitetshevingen utgjør en kostnadsøkning på 6,8 millioner kroner inkludert mva
i forhold til at det ble prosjektert en minimumsløsning som oppfyller kravene i henhold
til tilskuddsordningen for idrett.
2. I vedtaket ble det definert at idrettshall skulle planlegges ved Vormedal ungdomsskole. I
tidlig fase av utredningene for prosjektet ble det vurdert som mest hensiktsmessig å
plassere idrettshallen på grusbanen rett sør for Vormedal ungdomsskole. Dette med tanke
på nærhet og drift i forhold til Vormedal ungdomsskole, og at Karmøy kommune allerede
var grunneier. I tillegg ville valgt plassering redusere kostnadene relatert til tilknytning til
skolens Geo brønnanlegg. Grusbanen var også godt egnet til formålet på grunn av
størrelse og utforming. Det ble også utført prøvegravinger i tidlig fase som gav
indikasjoner på greie grunnforhold.
I den videre prosjekteringen ble det utført mer detaljerte grunnundersøkelser i form av
bonitering, og de viste at mellom de gode sprengsteinsmassene og fjell var det et lag med
leire. For da å redusere risiko relatert til setninger i bygget, ble det da vurdert som
hensiktsmessig å måtte utføre en masseutskiftning. Denne masseutskiftningen tilsvarer da
en økt kostnad på 4,2 millioner kroner inklusiv mva. I tillegg er det estimert en kostnad
for de generelle uteområdene for prosjektet på 6,5 millioner kroner inklusiv mva, hvor en
stor andel av denne kosten kan knyttes til etableringen av «drop on / off sone» oppe langs
Steinhaugvegen som igjen er et krav i henhold til reguleringsbestemmelsene.

3. I revidert utgave for «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» –
2019 (V-0732-B) kom det et nytt krav om 4 stk. lærer- / dommer-garderober, hvor det
tidligere hadde vært krav om 2 stk. lærer- / dommer-garderober. Dette kravet gjorde at
prosjektet måtte utvide byggets areal med 44 m2 for å kunne oppnå kravene i
tilskuddsordningen, og dermed fortsatt være berettiget til et tilskudd på 10 millioner
kroner inklusiv mva. Denne arealøkningen medførte en kostnadsøkning på 1,1 millioner
kroner inklusiv mva.
4. Estimatet som ligger til grunn for den etterspurte økningen av investeringen er
hovedsakelig basert på lokale markedspriser hentet inn både av kommunen og de
tekniske rådgiverne. Der hvor vi ikke har hatt mulighet til å innhente markedspriser, er
estimatet basert på priselementer fra Norsk prisbok. Dette tyder også at den vedtatte
totale rammen på 46 millioner ikke har vært helt i samsvar med det generelle prisnivået i
markedet.

Kostnadsestimat:
POST: BESKRIVELSE:
DELKOSTNAD: KOSTNAD:
01.
Felleskostnader bygg 10% (Rigg & Drift)
kr
3 577 175
02.
Bygning
kr
26 221 412
.1
Grunnarb., bygning RIB
kr 3 382 800
.2
Bygning, RIB fag
kr 6 417 022
.3
Bygning, ARK fag
kr 16 421 590
03.
VVS
kr
6 450 000
.1
Sanitær
kr 1 830 000
.2
Varme
kr 1 430 000
.3
Luftbehandling
kr 2 520 000
.4
Bygningsmes. hjelpearbeid kr 670 000
04.
Elektro
kr
1 703 967
.1
Lavspenning
kr 1 570 497
.2
Bygningsmes. hjelpearbeid kr 133 470
05.
Tele & Automasjon
kr
1 396 371
.1
VVS
kr 600 000
.2
Elektro
kr 796 371
06.
Andre Installasjoner
kr
SUM
kr
39 348 925
01-06 HUSKOSTNADER
01.
Felleskostnader utendørs ca. 10% (Rigg & Drift)
kr
685 980
07.
Utendørs, vei / landskap / el+rør)
kr
6 859 795
.1
Vei og landskap
kr 3 467 223
.2
VA
kr 1 233 732
.3
Kunstgressbane total
kr 1 556 430
.4
Hoppe grop
kr
82 250

.5
Elkraft
FRADRAG
Kunstgressbane og hoppe grop
Felleskostnader utendørs ca. 10% (Rigg & Drift)
SUM
01-07
08.

09.
10.
SUM
01-10
11.
SUM
11-12

ENTREPRISEKOSTNADER REDUSERT
Generelle kostnader
.1
Prosjektering (8%)
.2
Byggherrekostnader
Løst inventar
Merverdiavgift
PROSJEKTKOSTNADER
Endringer 10%
TOTALT INVESTERINGS
BEHOV

kr

520 160
kr
kr

- 1 733 680
- 163 868

kr
kr

44 997 152
4 812 882

kr
kr

720 000
12 632 509

kr
kr

63 162 543
6 316 254

kr

69 478 797

kr 3 612 882
kr 1 200 000

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at for å ivareta de premisser som ble lagt i vedtaket relatert til
brukermedvirkning og plasseringen av idrettshallen, anbefales det å øke investeringens rammer.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår av side 1,
herunder:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner, for
å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

Rådmannen i Karmøy, 07.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
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SAKSPROTOKOLL - NY IDRETTSHALL I SONE 5
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 80/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner,
for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.

2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR
LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG
KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG
HESTMYR IDRETTSANLEDD KLUBBHUS (GARDEROBER)
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 58/20
Behandling:
Levinsen (SV) viser til i overkant av 2,5 millioner i varekostnad på kunstgressbane. Etterlyser
informasjon rundt dette.
Ordfører foreslår at rådmannen utarbeider et notat som fremlegges i forkant av behandling av
saken i kommunestyret.
Innstillingen med tillegg fra Levinsen (SV) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.

Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øyvind Flatebø
20/2955

Arkiv: 256 D11
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV
SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR
KUNSTGRESSBANE OG HESTMYR IDRETTSANLEGG KLUBBHUS (GARDEROBER)
Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

SAKSFRAMSTILLING
Sportsklubben Nord har fremmet søknad om kommunal garanti for lån i forbindelse med
rehabilitering av Hestmyr idrettsanlegg klubbhus (garderober) og rehabilitering av Hestmyr
kunstgressbane I. Søknaden er behandlet i tråd med «Retningslinjer for kommunale garantier til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet» vedtatt av kommunestyret den 25.03.2019.
Sk. Nord er et godt drevet fleridrettslag. Sportsklubben har aktiviteter innen fotball og håndball i
tillegg til idrettsskole for de yngste.
Sportsklubben har en raskt økende medlemsmasse og hadde ved sist rapportering 849
medlemmer.
Sk. Nord har sitt idrettsanlegg på Hestmyr på Norheim. Idrettsanlegget består av naturgress
fotballbane og to kunstgressbaner i tillegg til ulike mindre nærmiljøanlegg. Det er den eldste
kunstgressbanen som skal rehabiliteres. Sentralt i anlegget ligger et stort klubbhus. Det er
garderobene i kjelleretasjen her som skal rehabiliteres og universelt utformes.
Inneaktivitene foregår i all hovedsak i de kommunale anleggene Norheimshallen (tilknyttet
anlegget) og Mykjehallen.
Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 6 856 250 (inkl. mva.). Prosjektene er ført opp på
henholdsvis 48. plass (rehabilitering klubbhusgarderober)og 51. plass (rehabilitering av
kunstgressbane) i Karmøy kommunes handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet.
Handlingsprogrammet er langt og det vil ta mange år før tilskudd(ene) utbetales.
Finansieringsplanen er basert på egenkapital, kommunalstøtte/spillemidler og
merverdikompensasjon/refusjon og langsiktig lån. Kommunalstøtte/spillemidler og
merverdikompensasjon/refusjon må mellomfinansieres med lån. Restgjeld, når stipulert tilskudd
og refusjoner er mottatt, er oppgitt til kr. 1 209 000.
Totalt lånebehov oppgis til kr. 6 500 000. Banken stiller som forutsetning for å gi lån til beste
tilgjengelig vilkår at kommunen stiller en selvskyldnergaranti på lånebeløpet.

Fakta/saksopplysninger:
Klubbhuset ble bygget i 1984. Garderobene har ikke vært rehabilitert siden og trenger naturlig
nok oppgradering etter lang tids bruk. De tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell
utforming. Det kan søkes om rehabilitering av klubbhus (garderober) dersom tilstandsrapport
anbefaler dette etter 20 år. Utarbeidet tilstandsrapport anbefaler rehabilitering.
Kunstgressbanen på Hestmyr ble etablert i 2004. Det kan søkes om rehabilitering av
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport

fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Det kan i den forbindelse opplyses at det
allerede er gjennomført tiltak på banen i samarbeid med fotballforbundet og etter deres
anbefalinger for å hindre «granulatflukt».
Sk. Nord har en stor fotballavdeling med lag fra de yngste til fotball på seniornivå. Idrettslaget
trenger å oppgradere sine trenings- og kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten.
Rehabilitering av garderober og kunstgress er tilskuddsberettigede elementer etter
spillemiddelbestemmelsene.
Behov for rehabilitering er allerede vurdert av kommunestyret og anleggene er tatt med i
gjeldene kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet siste vedtatt av kommunestyret
25.11.2019.
Planene krever ikke byggegodkjenning da dette kun er en oppgradering/rehabilitering av
eksisterende anlegg.
Det er levert spillemiddelsøknad for prosjekt i 2020. Denne er administrativt godkjent av
Rogaland fylkeskommune. Politisk behandling av årets søknader foretas ikke før i slutten av mai,
men på bakgrunn av prosjektenes plassering langt nede på kommunal prioriteringsliste og
tilgjengelig midler er det ikke å forvente at det tildeles midler i år.
Sk. Nord søker i tråd med årsmøte å oppta lån på kr 6 500 000 og søker i den anledning
kommunal garanti. Kommunal garanti vil i følge søker gi 1,8 % lavere renter. Anlegget oppgis å
ha en total kostnad på kr. 6 856 250.
Kostnadsoverslag:
Rehabilitering garderober
Rehabilitering av kunstgress, deponering
Mva.
Totalt

kr. 2 505 000
kr. 2 980 000
kr. 1 371 250
kr. 6 856 000

Finansieringsplan:
Egenkapital
Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Mva. kompensasjon
Langsiktig lånebehov
Totalt

kr. 356 250
kr. 1 960 000
kr. 1 960 000
kr. 1 371 000
kr. 1 209 000
kr. 6 856 000

Prosjektet er berettiget til kr. 1 920 000 i spillemidler og kr. 1 920 000 i kommunalt tilskudd etter
dagens regelverk. Sk. Nord har således lagt til grunn tilskudd i tråd med vanlig praksis.
Merverdirefusjons/kompensasjon har de siste årene gitt full tilbakebetaling.
Merverdikompensasjon/ refusjon utbetales etter søknad når anlegget er ferdig. Etter
fremdriftsplanen kan klubben motta dette i 2021.

Sportsklubben anslår i vedlagt finansieringsplan at kommunalt tilskudd og spillemidler kan
komme etter 8 år. Det er vanskelig å forutsi når anlegget kan få spillemidler/kommunalt tilskudd
da tilgjengelig beløp og søknadsmengden vil være uklart så langt inn i fremtiden. Sett i et
historisk perspektiv må anslaget vurderes som realistisk. Sportsklubben har fått tilsagn om lån
med 20 års løpetid. For å ta høyde for eventuelle forsinkelser i utbetaling av tilskudd eller
endring i tilskuddssatser søkes det om garanti i hele lånets løpetid. Evt. tildelte tilskudd vil
fortløpende redusere kommunenes garantiansvar.
Innhentede og revisorgodkjente regnskaper for Sk. Nord de siste tre årene viser en klubb i positiv
økonomisk utvikling med økonomisk styring og tilfredsstillende balanse.
Ved å kjøre en regnskapskontroll og nøkkeltallsberegninger får vi følgende oversikt for de tre
siste regnskapsårene:

Med en overvekt av grønne og gule kuler siste år viser regnskapene gode nøkkeltall.
Konklusjon er at regnskapskontrollen for årene 2017 – 2019 viser at det er en sunn økonomi med
stabil omsetning. Men med en viss bekymring for likviditeten. Muntlig opplyser Sk. Nord at de
ikke har hatt noe ønske om å ha et stort årlig overskudd. Inntektene er veldig jevne fra år til år.
De har bevist styrt mot et lite pluss i overskudd. Et idrettslag er ikke helt som en ordinær bedrift
som gjerne vil kunne ta ut et størst mulig utbytte. Tanken er å bruker de pengene de har på

aktivitet og oppgradering av anlegget. Lavt driftsresultat i % av driftsinntekter bør derfor ikke
vektlegges vesentlig.
Sportsklubben opplyser at utgiftssiden er ganske "romslig" med muligheter for innsparinger
dersom det er behov for det. Klubben mener selv at de ganske enkelt skal kunne redusere
utgiftene ved behov uten at dette i vesentlig grad vil gå utover aktivitet. Som eksempler viser
klubben til at det i fjor foretok miljøtiltak på kunstgressbanen for kr. 250 000 som ble tatt over
driften. Dette gjorde de fordi de hadde økonomisk anledning til det. Tidligere år har de også
foretatt til dels store oppgraderinger av klubbhuset. Dette er eksempler på «ikke « årlige
utgiftspost og viser at de kan tilpasse utgiftssiden ved behov. De deler også ut godt med utstyr
og nye baller til alle medlemmene hvert år. Det er det de færreste klubber som gjør. Dette er ting
som enkelt kan justeres dersom økonomien strammes til.
Sk. Nord per dags dato har ingen lån med kommunalt garanti.
Langsiktig gjeld knyttet til lån kunstgressbane II (ferdigbygget 2018) og et kjøretøy var ved
årsskiftet kr. 1 268 923. Søker opplyser at denne gjelden vil være tilnærmet oppgjort når klubben
vil motta merverdikompensasjon for utbyggingen av kunstgressbane II i september.
Idrettslaget har i budsjett for 2020 satt av kr. 292 000 til renter/avdrag på nytt lån i forbindelse
med rehabilitering/oppgraderingene. Lån til kunstgressbane II vil være ferdig tilbakebetalt i løpet
av høsten og således påvirke likviditeten positivt.
For nærmere opplysninger vises det til vedlagt søknad med vedlegg fra Sk. Nord.
Rådmannens vurdering:
Det er viktig for alle idrettslag å ha anlegg som fungerer og er hensiktsmessige i forhold til den
aktiviteten de driver. Det er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer. En
fungerende kunstgressbane med garderober er helt avgjørende for fotballaktiviteten i klubben.
Å bidra med kommunal garanti for lån har vært et virkemiddel som brukes av Karmøy kommune
for å hindre full stopp i anleggsutbygging når det er så lang ventetid på spillemidler og
kommunalt tilskudd. Kommunal selvskyldnergaranti gir også lavere rentekostnader for
sportsklubben.
Sk. Nord har over tid vist at de som klubb kan gjennomføre anleggsutbygging. Det vises i den
forbindelse til to kunstgressbaner, klubbhus og flere mindre nærmiljøanlegg. Sportsklubben har
gjennom hele denne perioden vist god evne til å betjene de ekstra kostnadene låneopptak har
medført. Rehabilitering må naturlig nok til med all den aktiviteten som foregår på anlegget.
Regnskapet viser stabile tall og sportsklubben har tidligere vist at de kan håndtere opptak av lån
uten å gjennomføre ekstraordinære tiltak. Situasjon vil også bedre seg ved at de er ferdig med
lånet til utbygging av kunstgressbane II i løpet av høsten.
Sk. Nord har betydelige tilskudd i vente til tiltakene. Når «sikre» tilskudd og merverdi
refusjon/kompensasjon er utbetalte viser tallene en lav restgjeld. Låneopptaket medfører derfor
ikke noe stort press på klubbens økonomi. Dette gjør at klubben har handlingsrom til å

gjennomføre tiltak dersom utforutsette forhold skulle medføre behov for å øke inntektene eller
redusere kostnadene. Sportsklubben har også en kontantbeholdning (oppgitt i søknaden til per
1.5.2020 å være kr. 1 000 000) som kan benyttes dersom det er nødvendig.
Kommunen har et generelt forbud mot å gi garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko.
Det må derfor foretas en konkret risikovurdering basert på et økonomifaglig skjønn.
Gjennomgangen av søknaden fra Sk. Nord, samt tidligere erfaringer, viser at idrettslaget både har
evne og vilje til å betjene sine forpliktelser.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen vil derfor etter en helhetsvurdering tilrå at den omsøkte garanti for et lån på kr.
6 500 000 gis i tråd med forslag til vedtak.

Rådmannen i Karmøy, 11.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Søknad fra Sk. Nord med vedlegg.
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Søknad om kommunalselvskyldnerkausjon
for låntil forskutteringav spillemidlerog kommunalt
tllskudd
Rehablllterlng Hestmyr Kunstgressbane anleggsnummer 49427

Derfor søkte vi i 2019 om rehabilitering, den søknaden ble godkjent av fylket og vi har fått klarsignal
til å starte opp. Dette har vi planer om giore 1. juni 2020. Arsmote har godkjent låneopptaket, og
det er satt av penger i budsjettet til renter og nedbetaling.
Den 30.04.2020 har SK Nord et restlån i Haugesund Sparebank på 1.220.326 kr på Nye
Kunstgress (anleggsnr 133572) det er søkt momsrefusjon på 1.054.922 kr på dette prosjektet.
Dette forventes utbetalt i september og vil da i stor grad innfri dette lånet. Vi har også et mindre lån
på ca. 120.000 kr som er innkjøp av ATVmed nedbetaling på 5 år.
Søknaden som fylket har godkjent er på inntil 960.000 kr, dette utløser samme sum fra Karmøy
Kommune. Prosjektet har en totalramme på 3.131.250 kr. Der klubben sin totalkostnad er
1.291.250 kr minus mva refusjon på 626.250 kr. Restsummen dekkes av egenkapital og lån.
Rehabllitering Hestryr idrettsanlegg klubbhus (garderober)anleggsnummer 19780

Garderobene på idrettsanlegget har ikke blitt rehabilitert siden byggingen i 1984. Garderobene
bærer sterkt preg av tidens gang, de har ikke universell utforming og fremstår lite innbydende. SK
Nord har stort fokus på det sosiale da vi mener dette er av stor betydning for holde spillerne lengst
mulig i idretten. Da er det avgjørende at vi har gode og moderne fasiliteter som ungdommen kan
oppholde seg i. Som breddeklubb er det ikke å skape toppspillere som er hovedmålet, men å skape
et trygt oppvekstmiljø. Nye moderne garderober vil helt klart ha en positiv effekt på dette i årene
fremover, der det gienskape den gamle gode garderobekulturen blir en naturlig målsetning.
Søknaden om rehabilitering av garderober har en kostnadsramme på 3.725.000 kr der fylke har
godkjent tilskudd med inntil 1.000.000 kr som igjen utløser samme sum i kommunalt tilskudd. SK
Nord sin egenandel blir da 1.925.000 kr minus mva refusjon på 745.000 kr.

a

Totale kostnader
Hva

Vare
kostnad

Mva

total

Egenkapital

Lån
e enandel

Spillemidler og
kommunalt tilsk.

Kunst ress
Garderobe
Totalt

2 505 000
2 980000
5 485 000

626 250
745 000
1371250

3131250
3 725 000
6 856 250

131250
225 000
356 250

1080000
1500000
2 580000

1920000
2 000000
3 920000
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Likviditet
Når vi får mva refusjonen for garderoben utbetalt kan f.eks. en av de settes til sides for å sikre
likviditeten frem til tippemidler og kommunalt tilskudd blir utbetalt. Dette antar vi kommer i år 8. Da
vil vi sitte igjen med en egenkapital på i overkant av 200.000 kr og all gjeld er betalt. Alternativt kan
vi refinansiere lånet etter at mva refusjonen er utbetalt og vi vil da redusere den årlige kostnaden
med rundt 100.000 kr.
I tiden fremover kommer vi til å søke ulike stiftelse og fond om tilskudd til disse to prosjektene for å
redusere den totale belastningen på avdrag og renter. Vi har i ca. 5 år driftet klubben med omtrent
samme finans og kapitalkostnader som dette vil påføre klubben og vi har bare hatt underskudd i et
år (2017) da vi gjorde store investeringer som vi brukte oppspart egenkapital til å dekke inn.
En kommunal selvskyldnerkausjon vil gi oss en rentebesparelse på 1,8 % som tilsvarer rundt
400.000 på 8 år.

Søknad
SK Nord søker Karmøy Kommune om en kommunal selvskyldnerkausjon på 6.500.000 kr på lån i
Haugesund Sparebank på samme beløp. Løpetid på lånet er 20 r. Der vi søker om avdragsfrihet de
3 første årene.
Håper på positivt svar

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks 1206, 5508 Karmsund / post@sknord.no / tlf. 922 98 281 I sknord.no
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Karmøy Kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Oversiktvedleggsøknad
om kommunalselvskyldnergarantl
Både søknaden om rehabilitering av kunstgress og garderober har blitt godkjent av Rogaland
fylke, internt godkjente årsmøte lån på inntil 6,5 millioner kroner totalt for begge prosjektene.
Vedlagt ligger følgende dokumenter:

-

Beskrivelse av aktivitet og historie
Referat fra årsmøtesak om rehabiliteringene
Regnskap og noter fra 2017, 2018 og 2019
Arsrapport hovedstyret 2019
Budsjett 2020
Finansieringsplan
Finansieringsbevis og nedbetalingsplan fra Haugesund Sparebank
Søknad om tilskudd
Prosjektets levetid
Kommunal byggetillatelse med tegninger

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder
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Karmøy Kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Kort beskrivelse av aktivitet og historie til SK Nord

SK Nord ble stiftet i 1932, klubben holder til på Hestmyr, Karmsund. Der har klubben 2
kunstgressbaner, en gressbane og stort klubbhus med garderober. I tillegg har klubben tilsynsavtale
med Karmøy Kommune på Norheimshallen.
Fotball, håndball og allidrett er de idrettene klubben i dag tilbyr sine medlemmer. SK Nord er pr. nå
den klart største frivillige organisasjonen på Fastlands Karmøy med 849 registrerte medlemmer den
31.12.2019. der 499 av medlemmene er engasjert i fotballen. Bare på de siste 6 årene har den
totale medlemsmassen økt med 161 stk. Denne veksten forventer vi vil vedvare i årene fremover
med bakgrunn i alle de utbyggingsprosjektene som er planlagt/under oppføring på spesielt på
Spanne, Vormedal og ved Mykje Skole. For å kunne handtere denne veksten trenger vi moderne
anlegg med god kapasitet. For hallidrettene vil den nye hallen som kommer ved Vormedal
Ungdomsskole hjelpe enormt. Fotballen har nok areal, men tilstanden på Gamle kunstgress er ikke
god, noe som vedlagt tilstandsrapport viser.
Anlegget vårt blir på dagtid brukt av Norheim Skole til friminutt og gym. På kveldstid er det fult trykk
med trening fra 17:00 - 21:00. Åpningen av Nye Kunst i 2016 gav umiddelbar effekt i både flere
medlemmer og økt aktivitet gjennom mer trening på flere lag. Når det nye kunstgresset her er lagt
venter vi ny positiv økning.
Den totale økonomien i klubben er svært god. Det restlånet vi har på Nye Kunstgress blir mer eller
mindre innfridd når mva refusjonen utbetales om noen mnd. Likviditeten i øyeblikket er svært god
med over 1.000.000 kr på konto 1. mai. Drifta er lagt opp slik at vi over flere år har opparbeidet god
kontroll over inntektene der variable inntekter som arrangement og sponsor totalt sett er betydelig
lavere for oss enn mange andre klubber. Dette har gjort at vi har kunnet driftet klubben på en slik
måte at vi har hatt romslige budsjett på utgifter, for å skape gode rammevilkår for aktivitet, noen
som utviklingen i medlemstallene er eksempel på. Samtidig har det gjort oss i stand til å kunne
spare betydelige beløp hvert år dersom dette skulle bli nødvendig.

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Dagligleder

Postboks1206, 5508 Karmsund/ post@sknord.no/ tlf. 922 98 281 / sknord.no
Besøksadresse:
Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund
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Sak 1. lAn HaugesundSparebank
Bakgrunn:

Prosjekt som er tippemlddelfinanslert har en ventetid på utbetaling av tilskudd på ca.
6 år. Dette gjelder både kommunalt tilskudd og tippemiddel tilskudd.
VI har Inne søknadpå to prosjekter som vi forventer svar rundt 1. juni. Begge
prosjektene har ei maks tilskuddsramme på 1.000.000 kr hver. Dvs at koster
prosjektet 3.000.000 kr. Finansieresdet slik:

1.000.000 kri tippemidler
1.000.000 kr i kommunalt tilskudd
1.000.000 kr i egenandel.
All kostnad over 3.000.00 kr blir byggherren sin, dvs. SKNord. Såved totalkostnad
p 3.200.000 kr blir SK Nord sin egenandel 1.200.000kr.

I tillegg tll tllskudd fra tippemldler og kommune får vi som byggherre moms refusjon

på all moms. Den er det søknadsfristp 1. mars hvert år med utbetaling rundt 1.
september. Det betyr at allerede rundt 1. september 2021 br vi få ut moms refusjon
for begge prosjektene.

Gamle kunstgress:
Totalkostnad: 3.131.250 kr (sjå vedlegg 1)
Finansiering:

i Hvil

lfseites

i Kommunalt tilskucd

Sum
1.000.000 kr
• :..000.000 kr

EgcnandelSK Nurd

[1

Total

: .U31.250kr

131.250

Rehabiliteringgarderober:
Totalkostnad: 3.925.000 kr (sjå vedlegg 2)
Finansiering:

ta ------·

Sum
1.000.000 lu
1.000.000
1725 (}'.;0k·

----

Tippenidl'
Kommunalt tilskued

FeenandeS+ Nor
.Deed
Total

-------

---

-·· -

20:J CD\1 kr

I 3 92.00

r

Lanebet:
-

---

· .&5.250k:

21.
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Kulturdepartementet

Kvitteringpå innsendtsøknad om spillemidler
6øknad6nummer.- , 38478

Anleggsnurmer:

Kontakt-ogregnskapsinfommasyon

Organisasjon

Organlsasjorstilhrighet

[Merges
areatorua
Kontaktpersonforsøknad

Nevn
p@kontaktperon •.
lenk_R----·

···-

Telelonnumnmertil kontaktperson

j Q22911281_•· ··-·

·----

1:-posladre&seIll kontaktperson

[pot@tnord.no
Konto for utbøtaling

Regnskapsansvartig for prosjekt
Navn p# regnskapsansvarig

}Eiri
Ruteat

Telatonnummer Iii regnokapsansvarllq

E-p_oatadre

Ill_renskspsansvarlig

I poal@&knord.no

49427

Registrertdato:

20.11.20111

ProsJekt
Pro,jektinformasjon
Anlagg

.--

I Hes1myrlwr\61gressbane
.

6kndsordning

LOrdinære anlegg
Vi søker cmtilskudd II

av
[ Reha»Mering

Kunstgressbane

Beskriv anleggefs utforming, hvike aktivlteter det er ment or og iwaretskelse AV

unlversallutftuming

I

Anleffat

er en kunstgrør;£bana

fl'a 2004 som nå11<ovant'Gden rorreh.lbilitanng.

i NFF Rogaland harlaget en tlistandsrsppprt som konkluderer
I Anleggsansvarlig

l..medat grnaet

klartfor Abll bytte! ul

er

Planlagt bygge start

j 01.07.2020
l..

Eiendomsinformasjon
Rettfli brukav grunnen

;;.:..iakonlr
l..·-- ------ --·Tst

bor9rle eiendommer
111
Malrilckelnummor

ldrett6funksjonen forhAndsgodkjenning
Dato forh&ndsgodkjennig

av kommune(ev, departement)
Fomhdndagodkjent

Kostnader

Rehabilitering av kun,tgressbane

kr 3 131 250

Tllskuddsberettlgede kostnader

kr3131 250

Kostnadtype

Al!liYltetsdekke
Allnet

Annet

p

varer opg

Kjop v ror og

Mya.

tjenester

tJene ter

1 880 000

av nytt
l<la,gførtngAegglng
kunstgress.

Deponering av gammel

Beekrlvelse

Nrtt kuMlgreu med pad

Ougn dnardl

Sum

485 000

0

2 475 000

165 000

41 250

0

206 2.5D

360 ODO

90 000

2 505 000

626 250

450 000

kunsipgresBbane

0

8 131 250

Sl!lknadsbeløp og finansieringsplan

Sknadsbolep

tees

· 000 000

Finan, lerlngsplan
Epenkapital

I Kr I

1312b0

Ln

'«j _
L

I 000 000

tbl<uekf
KommuAaft
1000000
Fykeskormnunalt tilskudd

es

D

Ira pr1"alperøcner/prlvate oranlsasjOner
Pll'l'Qegaver/lllkudd

i

Kr :

0

l

Andre oNentllgetilskudd

b!

0

I
Dugnadsverd

LJ

0

Tidligerespillemidler

Le
i._ __

I
j_

0

_

Totalsumfinensiering
, Kr

Vedlegg
Valgte velleggstypr

Beaknnlae

FIi

I.astat

opp
Tilatandsrøppo,t He&tmyrKun1tgrenb1neNonl.doc

30 10.2019

Unetilsagn Haugeaund Sparebank.pelf

01.11.20111

Ookumenl,ujon11vkostnader TIibudkun11Qrø11- SportSurface
• Aktlvllemdekke

TIibud kunstgren med pad Sport swtace.pdf

15.11.201Ø

Utfyllendeiriormaljon om

1&-D618IT-P RP 211-001 CertificæloneFIFA 2016
inpglase(DualShape 40).pdf

15.11.2019

Annet

Tilslandarapport garnmett

kunstgreia fla NFF Rogaland

av
DakunwntaaJon
financiering

prosjektet,; innhold

Unell.agn H;wgegno Speqbank

Serifikat kunstgrees

Annen informasjon
iv'

AIiesøkerepliktere gjøre seg kjent med gjeldendebestemmelser. Jeg erklærer hervedat jeg har lest ndvenhig infonasjon, og
Jeg er oppmerl:somp et hvisjeg Ikke gir riktige opplysninger.kan delte !øre
et Jegeller beste evne har avart på spør11målene.
fd at •øknaden lkl<e iodkiennes.

og Sluttbehandles, Rogalandfylkeskommune
Soknaden blir senat Id KarmøykorrvnU11e

l(ujtlJrdepanementet

Kvitteringpå innsendtsøknad
Seknadsrummer:1SB5-48

Kontakt-og regnskapsinformesjon

Organisasjon

'

970920277

jseoRrs«weBN
NORD
Organlsaajonelilharig"9t
] Norgee [drettsforbund

Kontaktperson forsøknad
Nal'!\ på kontaktperson
J

Eirik Rulledal

Telefonnummertll kontaktperson

f 82298281

E-postsdresse
tiNkonlektperson

I postCliknord.no

Konto for utbetaling
Konlonumll18<

] s24o.is.asoi
Regnskapsansvarlig for prosjekt
N-ampb egnskapssnsvarlig
: Trond Egil Hanaen
Telefolinummerti regnakapsansvarig
I

9169()857

E-past9drosselil regnskapsanrvarlip
lrDndagll.hllnaan@eCOunt.no

ummer:19780

omspillemidler
RsgBtrert dsto: 04.12.2019

Prosjekt

Prosjektinformasjon
An#egg

! Hestmnyridrettsanlagg klubbhus
Soknadsordnlng
; Ordinære anlegg
I

Vi sgker om lisl<uddtil

j RehebllHertngev

Garderober

Beskriv anleggets utforming, hvilke aktiviteterdet er ment for og i\lare1atellle av

unlverseButforming
Anlegget er ,dag i bruk som klubbhus og eom garderober,
P dette prosjek1el skal nåværende garderober rehabllUerea
og oppgraderesmed
unlverMII ullcrmlng.

Planl;autbyggestart

: o,.07 .2020
Eiendomsinformasjon
Reti ti bruk av grunnen

jEereiendonvnen telv
- --------

----

-

MatrikkelnummerIiiber11rteeiendommer
] 1149- 1481816if
l.., -------------

-·-

--,--

Idrettsfunksjonen forhåndsgodkjenning
Dato IDrhllndsgodkjeMlng

Forhndsgodkjert av komrune (ev. departement)

Kostnader

Rehabllilering av garderober

kr 3 925 000

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 3 925 000

Koalnadslype

Bygningskastnader

Beekrlvelse

2sett garderober pluss ei
dommergarderobe.

Mva. p$ varer og
tjenester

Dugnahsvsrdt

tJenuter
2 9B 0

7-45000

200 000

2 980 000

7u5 o00

200 000

Kjp varer og

Sum

3 925 000

2

Sknadsbelp og finansiefing5plan
Søknadsbeløp

i

1<1I

, 000 000

LU..1
Finansieringsplan
Egenkepl1al
f

«

•

gL.

226 00

Lån
1

Kr i

1500000

l__:

Kommunaltliltkudd

j

1 ODO 000

l'ylkesl<ommunaHIIIBkudd

be!

0

Pengegaver/lNskudelfis priYatpersoner/privalaoaniSas)oner

[

0

Andre off&nlligelllskudd

L

0

Dugnadsverdi

'it

200 0o0

L'

Tidligere apllamidler
D

Total sum finenslring

L

Vedlegg
Valgte vedleggstyper

Beskrive[se

FIi

Annet

Tllsillndsrappcrt garderober

rapportgarderober nordhuset- Leir

Lastet

opp
31_1D.2019

Fmorass.pdf
DOl<umenlasjonav flnenaierlng Unelllsagn Hauøesund Sparebank

LAnefflaagn
HaugesUtld Sparebank.pd!

01.112019

Mlsatte tegninger

Tegninger øv garderober
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Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Sportsklubben Nord
Resultatregnskap
Note

2019

2018

Salgsinntekt

4 490 360

Annen driftsinntekt

1048429
5 538 789

4131416
988 975
5 120 391

1 843 283
1767830
30000
1708066
5 349179

1899 308
1472 961
30000
1537 696
4 939 965

189 610

180 426

764
142 041
-141 277

1497
179 748
-178 251

Ordinært resultat før skattekostnad

48 333

2 175

Årsresultat

48 333

2 175

48 333

2 175

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

Varekostnad
Lnnskostnad
Avskrivning

2

Annen driftskostnad

2

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

Overfringer

og disponeringer

Overføringer annen egenkapital

SportsklubbenNord
Balansepr. 31. desember
Note

2019

2018

1 767 547
64 600
1 832 147

4 590 589

400
400

400
400

1832 547

4 658 989

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

68000
4 658 589

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer

4

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Oml9psmidler
Varer

20000

20000

234 218
146 349
380 567

82 840
87 622
170462

509 206

333 855

909 773

524 317

2 742 320

5 183 306

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omlopsmidler

Sum eiendeler

3

SportsklubbenNord
Balansepr. 31. desember
Note

2019

2018

Aksjekapital

348150

348 150

Sum innskutt egenkapital

348150

348150

Annen egenkapital

547 824

499 491

Sum opptjent egenkapital

547 824

499491

Sum egenkapital

895 974

847 641

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

A

Sum annen langsiktig gjeld

1 268 923

4 092192

1 268 923

4 092 192

Kortsiktig gjeld
307 341

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

3

112 220

-60111
88 303

Annen kortsiktig gjeld

157 862

215 281

Sum kortsiktig gjeld

577 423

243 473

Sum gjeld

1 846 346

4 335 665

Sum egenkapital og gjeld

2742 320

5 183 306

31. desember 2019

Sportsklubben Nord
Noter til regnskapet for 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Note 2 - Lonnskostnader, antall ansatte, lan til ansatte og godtgjrelse til revisor
Lonnskostnader

Linninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

2019

2018

1329 973

1080 701

196 278

158 932

17 908

17 935

223 671

215 393

1767830

1472 961

Lnn

Pensjonsutgifter

Andre
godtgjrelser

642 311

12 888

45 792

Sum

Ytelser til ledende personer

daglig leder

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 3 - Bankinnskudd

2019
Bundne skattetrekksmidler utgjr

53 721

Note 4- Fordringer og gjeld
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 &r

Pantsatte eiendeler

2019

2018

-1 268 923

-4 092 192

2019

2018

1 767 547

4 590 589

Pantstillelser per 31.12.2019 utgjør 4.092.192 til Haugesund Sparebank. Eiendelene som er pantsatt gjelder
tomter og bygninger på gnr. 148 bnr. 816 som er bokført med 1.767.547.
Tilskudd til ny kunstgressbane pålydende 3.028.000 I 2019 er ikke inntektsført, men aktivert sammen med
kostnadene til banen. Det betyr at tilskuddet reduserer avskrivningsgrunnlaget og saldo bokført bygninger.

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato 31-12-2019
Balanse

2019

2018

Endring i kr

63 000,00
20 000,00
14 000,00
74 000,00
1,00
1,00
1,00
154 000,00
1 442 543,90

66 500,00
21 100,00
15 000,00
78000,00
1,00
1,00
1,00
164000,00
4 245 985,75

-3 500,00
-1 100,00
-1 000,00
-4 000,00
0,00
0,00
0,00
-10 000,00
-2 803 441,85

4 590 588,75

-2 823 041,85

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1100
1101
1102
1120
1122
1123
1124
1125
1126

Bygninger
Bygnlng 2 (nybygg)
Tiiflutsrorn
Bygningsmessige anlegg
Boccia bane
Ballbinge
Sandvolly bane
kunstgressbane
Kunstgressbane 2015

Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom

1767546,90

Driftslosore, inventar, verktoy, kontormaskiner of
1250

Inventar

Sum driftsløsøre, Inventar, verktøy, kontonnasklner
ol

Sum varige drlftsmidler

64 600,00

68 000,00

-3 400,00

64 600,00

68 000,00

-3 400,00

4658 588,75

-2 826 441,85

1832146,90

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer
1396

Depositum

400,00

400,00

0,00

Sum andre fordringer

400,00

400,00

0,00

Sum finansielle anleggsmidler

400,00

400,00

0,00

Sum anleggsmidler

1832546,90

4 658 988,75

-2826441,85

Omløpsmidler
Varer
1461

Beholdning merker, vimpler, pokaler etc.

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

234 218,45
0,00

33 831,25
49 008,75

200387,20
-49 008,75

234 218,45

82 840,00

161 378,45

21 521,30
9 925,00
2 762,23
11 096,88
79 099,24
21 909,46
34,40

0,00
0,00
68 691,68
18 930,00
0,00
0,00
0,00

21 521,30
9 925,00
-65 929,45
-7 833,12
79 099,24
21 909,46
34,40

Sum andre fordringer

146 348,51

87 621,68

68 726,83

Sum fordringer

380 566,96

Sum varer

Fordringer
Kundefordringer
1500
1530

Kundefordringer
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

Sum kundefordringer
Andre fordringer
1570
1571
1700
1705
1742
1749
1771

Reisef ors kudd
Lønnsforskudd
Forskuddsbetalt leie
Forskuddsleie Peugeot EK 79700
Forskuddsbetalt forsikring
Andre forskuddsbetalte kostnader
Vipps Interim
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170461,68

210105,28

Side 1

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato 31-12-2019
Balanse

2019

2018

Endring I kr

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kasse
Bankinnskudd 3240. 18.88011
Kontingenter 3240 .18.88046
3240.18.88038
SR1 3330.05.56537
Bankinnskuddfor skattetrekk
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

0,00
439 702,05
15 731,50
51,00
0,00
53 721,00

27,20
255 780,55
16 376,75
97,00
312,05
61 262,00

-27,20
183 921,50
-645,25
-46,00
-312,05
-7 541,00

509 205,55

333 855,55

175 350,00

Sum omløpsmidler

909 772,51

524317,23

385455,28

1900
1920
1925
1926
1933
1950

SUM EIENDELER

2742319,41

5183 305,98

-2 440 986,57

EGENKAPITAL
OG GJELD
Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
2000

AksjekapHal

-348 149,76

-348 149,76

0,00

Sum aksjekapital

-348 149,76

-348149,76

0,00

Sum Innskutt egenkapital

-348149,76

-348149,76

0,00

Opptjent egenkapltal
Annen egenkopital
2050

Annen egenkapital

-547 824,03

499 491,17

-48 332,86

Sum annen egenkapital

-547 824,03

-499 491,17

-48 332,86

Sum opptjent egenkapital

-547824,03

-499491,17

-48 332,86

Sum egenkapital

-895973,79

-847640,93

-48 332,86

0,00
-1 268 923,00

-1078091,00
-3 014 101,00

1 078 091,00
1 745 178,00

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

-1 268 923,00

-4 092 192,00

2 823 269,00

Sum annen langsiktig gjeld

-1 268 923,00

-4 092 192,00

Gjeld
Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner
2242
2243

Lån 3240.83.12336
Lan 3240.83.12328

2823269,00

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
2400

Leverandørgjeld

Sum leverandørgjeld

-307 340,93

60 111,00

-367 451,93

-307 340,93

60 111,00

-387 451,93

-53 721,00
-5 404,32
-35 270,39
-17 824,55

-42 285,00
4 408,00
-37 006,00
-13 419,65

-11 436,00
-9 812,32
1 735,61
-4 404,90

Skyldige offenttige avgifter
2600
2740
2770
2785

Forskuddstrekk
Oppgjarskonto merverdlavgift
Skyldig arbeidsgiveravgift
Plopt arbeidsgiveravglft p? ferielnn
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Side 2

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato 31-12-2019
Balanse
Sum skyldige offenUlge avgifter

2019

2018

Endring I kr

-112 220,26

-88 302,65

-23 917,61

Annen kortsiktig gjeld
2900
Forskudd fra kunder
2916
Dugnad Handball
2940
Skyldig feriepenger
2960
Annen påløpt kostnad
2970
Uopptjent inntekt
Sum annen kortsiktig gjeld

-0,01
0,00
-126 415,11
-31 446,30
-0,01

0,00
2 081,48
-95 174,88
0,00
-122 188,00

-0,01
-2 081,48
-31 240,23
-31 446,30
122 187,99

-157 861,43

-215 281,40

57 419,97

Sum kortsiktig gjeld

-577 422,62

-243473,05

-333 949,57

Sum gjeld

-1 846 345,62

4 335 665,05

2489319,43

SUM EGENKAPITALOG GJELD

-2 742 319,41

-5183 305,98

2440986,57
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Side 3

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato31-12-2019
Resultat

i kr

2019

2018

-277 421,50
-860 846,01
-19300,00
-119 350,00
-295 012,00
-1 834,82
-95 200,00
0,00
-141 702,00
0,00
-19 500,00
-78 174,00
-974 475,64
5 000,00
-15 850,00
-34 500,00
-28155,25
0,00
-293 403,18
-1 228 032,00
-12 603,00
-4 490 359,40

-257 939,50
-923 300,00
-49 915,00
0,00
-289 346,89
0,00
-71 800,00
-5 223,75
-140 450,00
-200,00
-49 000,00
-81 658,68
-948 076,08
0,00
0,00
-24 000,00
-19 096,26
-999893,00
-271 516,98
0,00
0,00
4 131 416, 14

-19 482,00
62453,99
30615,00
-119 350,00
-5 665, 11
-1 834,82
-23400,00
5 223,75
-1 252,00
200,00
29 500,00
3484,68
-26 399,56
5 000,00
-15 850,00
-10 500,00
-9 058,99
999 893,00
-21 886,20
-1 228 032,00
-12 603,00
-358 943,26

Sum annen driftsinntekt

-588 851,98
0,00
-66 780,00
-22 500,00
0,00
0,00
-370296,75
0,00
-1 048 428,73

-90400,00
-488 752,00
-30 000,00
-22 500,00
-732,50
-29 008,00
-325607,10
-1 976,00
-988 975,60

-498 451,98
488 752,00
-36 780,00
0,00
732,50
29 008,00
44 889,685
1 976,00
-59 453,13

Sum driftsinntekter

-5 538 788,13

-5120 391,74

-418396,39

445 816,60
486 505,03
232 933,00
0,00
196 485,68
336,00
66 857,62
106 772,00
7 374,50
70466,32
0,00
153 169,65
0,00
56 970,00
888,57
18 708,89
1843283,86

604 756,59
460 082,92
221 497,00
-573,38
149 741,89
0,00
67 273,32
87 450,00
22 476,63
0,00
6 061,00
151 372,82
315,00
32 000,00
65454,35
31 400,00
1899308,14

-158 939,99
26 422,11
11 436,00
573,38
46 743,79
336,00
-415,70
19 322,00
-15 102,13
70466,32
-6 061,00
1 796,83
-315,00
24 970,00
-64 565,78
-12 691,11
-56 024,28

Endring

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt
3000
3010
3011
3020
3100
3101
3105
3109
3110
3113
3115
3116
3120
3121
3125
3130
3150
3410
3420
3440
3450

Tilsynsinntekt hall, avg. pliktig
Sponsorinntekter, avg. pliktig
Inntekt reklame skllt/trykk, avg. pliktig
Inntekt tilskudd anlegg og drift - Karmøy Kommune
Salgsinntekt, avgiftsfri - Kiosk
Bonus
Salgsinntekt, avgiftsfri - Bavaria Cup
VIderefakt. Kostnad damelag handball
Salgsinntekt, avgiftsfri - Tine Fotballskole/Treningshelg
Egenandel Treningsutstyr
Salgsinntekt, avgiftsfri - Håndballskole
Dugnad
Salgsinntekt, avgiftsfri - Medlemskontigent
Medlemsinntekter periodisert
Salgsinntekt, avgiftsfri - Dugnad
Salgslnntekt, avgiftsfri - Baneleie
Refusjon Idrettsfrukt
Andre OffenUige tilskudd/refusjoner - idrettslag
Andre Offenlllge tilskudd/refusjoner - Tippemidler
Andre Offentlige tilskudd/refusjoner
Spillersalg

Sum salgslnntekt
Annen driftsinntekt
3605
3620
3710
3750
3800
3805
3910
3920

Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri
Annen leieimtekt, Karmøy Kommune
Gaver
Sesongkort
Salgsum anleggmidler, avgiftspliktig
Salgsum anleggsmidler, avgiftsfri
Deltagelse andre stevner
Utlegg andre arrangement

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
4000
4005
4010
4070
4300
4301
4305
4310
4315
4320
4325
4340
4500
4510
4520
4521

Innkjøp av treningsutstyr
Påmeldingsavglft til Cuper
P&melding - krets/forbund
Innkjøpsprisreduksjon
Innkjøp av varer for videresalg - Kiosk
Pant
Innkjøp av varerlutstyr - Tine Fotballskole
Innkjop av varer/utstyr - Bavaria Cup
Innk]op av varer/utstyr - Handballskole
Innkjøp kampvert/Fairplay
InnkjøpDiplomer/Utmerkelser mm.
Dommer/overgang gebyr
Div. legeffysio/røntgen
Ekstern Trening
Kampv .IFairplay
Eksterne kurs/meter

Sum varekostnad
21-02-2020
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Side 1

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato 31-12-2019

Resultat

2019

2018

Endring I kr

1193 952,50
14 930,00
134 409,51
-13 318,52
41 400,00
4 392,00
45 792,00
94 590,00
13 500,00
177 326,76
18 951,75
17 907,95
8 674,10
2 570,00
12 448,80
2 493,14
17 892,00
-17 892,00
2 653.40
86 741,78

1004975,20
0,00
75 726,24
0,00
24 150,00
4 392,00
-28 542,00
113 875,00
0,00
163 220,47
-4288,23
17 935,46
0,00
10 925,00
0,00
4 153,16
17 935,00
-17 935,00
911,94
85 527,60

188 977,30
14 930,00
58683,27
-13 318,52
17 250,00
0,00
-17 250,00
-19 285,00
13 500,00
14106,28
23 239,98
-27,51
8674,10
-8 355,00
12 448,80
-1 660,02
-43,00
43,00
1 741,46
1 214,18

Lønnskostnad
5000
5001
5020
5099
5200
5210
5290
5395
5396
5400
5401
5420
5596
5900
5901
5920
5945
5950
5990
5996

Lønn til ansatte
Lønn, ikke rapporteringspl.
Feriepenger
Andre lønnsperiodiseringer
Fribil
Fri telefon
Motkonto for gruppe 52
Annen utgiftsgodtgjarelse - trekkfri
Utgiftsgodtgjorelse trekkfri - ikke innberettet
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravglft av palapt ferielonn
Innberetningspliktig pensjonskostnad
Sosialt arrangement
Gave til ansatte, fradragsberettiget
Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget
Yrkesskadeforsikring
Pensjonsforsikring for ansatte
OTP- motkonto
Annen personalkostnad
Soslale arrang.

Sum lønnskostnad

1767831,16

1472961,84

294 869,32

Avskrivning
6000
6010
6017

Avskrivning pa bygninger og annen fast eiendom
Avskrivning på transportmidler
Avskrivning på inventar

Sum avskrivning

26 600,00
0,00
3 400,00

5 600,00
24400,00
0,00

21 000,00
-24 400,00
3 400,00

30 000,00

30 000,00

0,00

96,25
600,11
100,00
748,89
970,28
550,92
485,94
202,30
0,00
14 634,06
34 013,92
7 095,99
61 053, 18
62 772,67
1 185,00
38 600,50
80 667,50
94 886,38
0,00
567,70
80 565,12
0,00
284156,38
0,00
94 008,00
9 452,69
799,00
34 705,90
3 488,14
39 379,40
10 644,95

0,00
0,00
0,00
21 203,90
0,00
166 142,21
0,00
0,00
2 600,00
0,00
28 291,11
0,00
84 281,00
46513,17
0,00
205090,25
30499,29
107 500,61
1 190,40
0,00
250974,15
3 404,00
0,00
14 200,00
85 320,60
15 354,85
0,00
45 543,20
3 952,89
32 534,38
478,52

96,25
20 600,11
4100,00
30 544,99
4 970,28
12 408,71
25 485,94
25 202,30
-2 600, 00
14 834,06
5 722,81
7 095,99
-23 227,82
16 259,50
1185,00
-188 489,75
50 168,21
-12 614,23
-1 190,40
567,70
-170 409,03
-3 404,00
284156,38
-14 200,00
8 687.40
-5 902,16
799,00
-10 837,30
-464,75
6 845,02
10 166,43

Annen driftskostnad
6110
6200
6300
6320
6340
6360
6370
6390
6395
6400
6405
6410
6420
6440
6490
6530
6540
6550
6555
6560
6600
6620
6690
6701
6705
6800
6810
6820
6840
6890
6900

Toll- og spedisjonskostnad ved vareforsendelse
Elektrisitet
Leie lokale
Renovasjon, vann, avløp o.l.
Lys, varme
Renhold
Vedlikehold baner
Annen kostnad lokaler
Hallvakt utgifter
Lele maskiner
Leasing varebil
leie kontormaskiner
Lele datasystemer
leie transportmidler
Annen leiekostnad
MÅL-UTSTYR BANE
Inventar
Driftsmateriale
DATA UTSTYR PROGRAM KONSULENT
Rekvisita
Reperasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Reperasjon og vedlikehold annet
Honorar revisjon
Honorar regnskap
Kontorrekvisita
Data/EDB kostnad
Trykksak
Aviser, tidsskrifter, baker o.l
TV/Breiband kostnader
Telefon

20
4
51
4
178
25
25

21-02-2020

12:20

Slde 2

Sportsklubben Nord
Avslutningsdato 31-12-2019
Resultat
6901
6940
7000
7020
7040
7100
7105
7140
7150
7160
7300
7320
7350
7400
7500
7501
7740
7770
7790

Mobil
Porto
Drivstoff bil
Vedlikehold bil
Forsikring og avgifter bil
Bilgodtgjarelse, oppgavepliktig
bilgodtgjrelse
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Diettkostnad, oppgavepliktig
Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
Salgskostnad
Reklamekostnad
Representasjon, fradragsberettiget
Kontingent, fradragsberettiget
Forsikringspremie
Forsikring splllere
reavrunding
Bank og kortgebyr
Annen kostnad, fradragsberettiget

Sum annen driftskostnad

Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

2019

2018

Endring i kr

16 485,53
3 012,00
1 012,63
18 026,00
7 232,00
206 488,75
21 521,30
32 167,89
0,00
793,40
6 600,00
1 137,50
919,00
500,00
75 261,30
24 200,00
-2,29
19 247,04
10029,65

20701,40
2 344,40
877,09
2 388,00
4 188,50
208 230, 10
0,00
41 885,60
815,00
2 966,00
0,00
0,00
14624,80
500,00
74 888,50
0,00
0,30
14 651,82
3 560,47

-4 215,87
667,60
135,54
15 638,00
3 043,50
-1 741,35
21 521,30
-9 717,71
-815,00
-2 172,60
6600,00
1137,50
-13 705,80
0,00
372,80
24 200,00
-2,59
4 595,22
6469,18

1708062,87

1 537 696,51

170 366,36

5349177,89

4939 966,49

409 211,40

-180 425,25

-9 184,99

-189 610,24

OG FINANSKOSTNADER
FINANSINNTEKTER
Annen finansinntekt
-764,00

-1 497,19

733,19

-764,00

-1 497,19

733,19

139 871,93
390,11
1 779,34

179 747,50
0,00
0,00

-39 875,67
390, 11
1779,34

Sum annen finanskostnad

142 041,38

179 747,50

-37 706,12

Sum finansinntekterog finanskostnader

141 277,38

178 250,31

-36972,93

ORDINÆRTRESULTATFØRSKATTEKOSTNAD

-48 332,86

-2 174,94

-46157,92

ÅRSRESULTAT

-48332,86

-2174,94

-46157,92

8050

Annen renteinntekt

Sum annen finansinntekt
Annen finanskostnad
8150
8160
8170

Annen rentekostnad
Valutatap (disagio)
Annen finanskostnad

OG DISPONERINGER
OVERFØRINGER
Overtaringer annen egenkapital
48 332,86

2 174,94

46 157,92

Sum overføringerannen egenkapital

48 332,86

2174,94

46157,92

SUMOVERFØRINGEROG DISPONERINGER

48332,86

2174,94

46157,92

8960

Overf ringer annen egenkapital

21-02-z0z0
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Avslutningsdato 31-12-2019
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2019

2018

Endring I kr
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Driftsresultat
Inntekter
3000
3010
3011
3045
3075
3100
3105
3109
3110
3111
3112
3113
3115
3116
3117
3120
3150
3410
3440
3810
3620
3630
3710
3750

3800

2018

SALGSINNTEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE
Sponsorinntekter
Kostnad trykk
Ti#skudd
Annleggog Drift
dere salg av utstyr
Salg Klolk
Sponsortnntektar avg.frill
Viderefakt.kostnaderdamelaghlnclbaR
BavariaCup
H6ndballskale Inntekter
Tine fotballlkolallrenlngahalg
Egenande! Treningsutstyr
Dugnad

Baneleie
Refusjonldrelsf.
Medlemskontingent
Ml\nedlkoslnadFrflklsoldnlng
ANDREOFF.TILSKUDD/REFUSJONER
Tlppemlcler
Huslelefri
ANDRE LEIBNNTEKTERKarmøyKommune
Utiegg arrangement
Gaver
SesongkOlt
Salg lnven1Brlmaskiner
DeltagelseandreStevner

2017

-257 939,50

-245 478,19

-920 500,00

-909 871,42

-49 915,00

-45 415,00

-118 024,00

-88 327,00

-29 008,00

4 939,10

-289 346,89

-300 978,40

-2 800,00
5 223,75

-9 816,00

-71 800,00

-109 500,00

-49 000, 00
-140 450,00

-154 230,00

-200,00

-1 200,00

-81 658,38

-34 860,00

-24 000.00

-26000,00

-19 096,26

-33 649,84

-948 076. 08

-988 147,84

-881 869,00

-920 309,00

-333 575,00
-271 516,98

-221 818,64

-90 400.00

-105 800,00

488 752,00

-488 752,00

-1 976,00

-5 174,00

-30 000,00

-75 401,00

-22 600,00

-22 500,00

-732.50
-325 607,10

-354 390,60

Sum lnrte kter

-5 120 391,44

-5 480 133,13

Varekostnad

2018

2017

604 756,59

396 213,60

460 082,92

279 635,34

Pilmelding
Bonus

221 497,00

289 011,99

lnnkjøpl<loak
Tine Fotballskeie
DommerulgJovergang m/mar
BavariaCup

149 741,89

3910

4000

4005
4020
4021
4120
4310
4320
4340
4350
4380

4380
4600
4510
4520
4580

Trenlngeutstyr
inrkjsp arrangemang
Cupar

Håndballskole

151 604,99

67 273,32

53 985,88

151 372,62

189263,15

87 450,00

26 102,45

22 476,63
315,00

3 245,00

32 000,00

61 786,10

Kempv./Fairplay

65 454,35

96 058,16

Diplomermimer utmerkelser

Endring I beholdning og periodisering
Eksterne kurs/Møter

Sum EndringI beholdningog periodisering
Lønnskostnad
5000
5010
5050
5200

-573,3B

Mat FritidllOl'dning
Div.l.ege/Fysterpøi/Røntr,en
Ekstern Trening

Sum Varekostnad

4610

1 689,27

LØNNTILANSATTE

FERIEPENGER
Utgiftsgodtgjerelse

FRIBIL

45 368,66

6 061,00
1 867 908,14

2018

36 442,75
1630407,34

2017

31 400,00

61 696,00

31 400,00

61 696,00

2018

2017

' 004 975.20

1 628 569,50

75 726,24

137 906,62

113 875,00

107 662,00

24 150,00

{0.

2018

RESULTAT
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5205

5210
6211
5400
5410
5420
5428
5429
5800

5810
5900
5920

5990
5996

Fri Biltilbakef.
FRI TELEFON
Motkontotelefon
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ARBBDSGIVERAVGIFT
AV FERIEP.
INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN.
Innb. OTP
MotkontoInnb,OTP
REFUSJONAV SYKEPENGER
Refusjon NAV
GAVETIL ANSATTE
YRKESSKADEFORSIKRING
ANDREPERSONALKOSTNADER
SosialeArr.

Sum Lunnekostnad

Avskrivningpi varige driftsmidler
6000

6010

AVSK.BYGN.ANNEN
FAST EIENOOM
AVSKRIVINGMASKINEROG INVENT.

Sum Avskrivning pavarlge driftsmnkdler

Andre driftskostnader
6320
6340
6360
8365

6390
6395
6420
6440
6445
6510
8530
6540

6550
6555
6560
8620
6700
6705
6800
8840
6800
6900

6901
6940

7000
7011
7020
7040
7100
7101
7140

7150
7160
7320
7330

7400
7500
7770

KOMMUNALE
AVGIFTER
LYSVARME
RENHOLDLokøler
Vedlikeholduteareal
Velikehold Lokaler
Høllvaktutgifter
Lie Data6ystemer
LEIETRANSPORTMDLER
LeasingVarebil
VERKTØY/UTSTYR
Mt-utstyrbane
INVENTAR
DRIFTSMATERIALER
DATAUTSTYRPROGRAMKONSULENT
TrykkkoatnadSponsing
REP. OG VEDUKEH.UTSTYR
REVISJONSHONORAR
REGNSKAPSHONORAR
KONTORREKVISITA
AVISERTIDSSKRIFTERMV.
GET RiksTV
TB.£FON
MOBILTELEFON
PORTO
Bensln BI- Vereog lastebller
Traltor Driftsutgiter
VEDLIKEHOLD
FORSIKRINGIAraavg.
biler
BILGODTGJØRELSE
OPPGAVEPLIKTIG
Trekkpl.km.
REISEKOSTN.IKKE
OPPGAVEPLIKTIG
DIETTKOSTNADER
OPPGAVEPLIKTIGE
DIETTKOSTN.IKKE
OPPGAVEPLIKTIG
REKLAMEKOSTNADER
REPRESENiASJONSKLE
KONTIGENTERFRADRAGSBERETTIGET
FORSIKRINGSPREMIER
BANK-OGKORTGEBYRER

150,00
4 392,00

6 954,00

4 392,00

-6 954,00

163 220,47

261 047,04

-4 286,235

-5 671,49

17 935,46

31 633,48

17 935,00

31 632,00

-17 935,00

31 632,00
-7 371,00

127 87E,00
10 925,00

30 988,38

4 153, 16

740,00

911,94

296,00

85 527,60
1472961,84

2018

44 367.96
2 102 290,49

2017

5 600,0D

7 400,00

24 400,00

141 357,75

30 000,00

148 757,75

2018

2017

21 203,90

23 413,14

166 142,21

165 109,98

1 357.50
119 310,66

79 416,32

131 663,49

102 651,01

2 600,00

750,00

64 281,00

53 767,43

46 513,17

176 776,95

28291,11
2 157,00
205 090,25

60 135,75

30 499,29

21 992,10

107 500,61

39 147,42

1 190,40

16 654,20

45 543,20

71 491,02

3 404,00
14 200,00

26 500,00

85 320,60

66 734,40

15 354,85

13 823,74

3 952,89

3 763,83

32 534,38

43 131,86

478,52

780,79

20 701,40

33 426,53

2 344,40

5 420,20

877,09

79,10
434,20

2 38B,00
4 188,50
208 230,10

174 819,45

41 885,60

85710,70

6 111,25
815,00

166,00

2 966,00

5 952,35
2 780,50

14 624,80

B98,20

500,00

1111,25

74 888.50

11 881,16

14 651,82

15 191,39

1J,

RESULTAT

2018
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Sportsklubben Nord

Leif
7790

ANDRE KOSTNADER

SumAndre driftskostnader

3 560.47

602.42

1 537 696,21

1 314 139, 15

Driftsresultat

222 84241

Finansog andrepoeter
8050
8150
8154
8155

ANDRERENTEINNTEKTER
ANDRERENTEKOSTNADER
Renter lån 3240.83.12336
Rentar

ln

3240.83. 12328

Sum Finansog andre poster

ORDINÆRTRESULTAT
Overføringer
8960

OVERF. ANNEN EGENKAPITAL

SumOverføringer

2018
-1 497,19

z17

47 080,00
131 159,00

-912.00
597,11
48 554,00
135 469,00

178 250,31

183 708,11

1 508,50

-2 174,94

39 134,30

20111
2 174,94

2017
39 134,30

2 174,94

39 134,30

222 842,41

Araresultat

0,00

Ikke disponert

0,00

0,00

2 174,94

39 134,30

Overløringar

0,00

1}.

2018

BALANSE

05.02.2019 13:22
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Eiendeler
Anleggsmidler
BYGNINGER
Bygning2 (nytygg)
Tiffluldarom
Anlegg

1100
1101
1102

2018

2017

66 500,00

70 000,00

21 100,00

22 200,00

15 000,00

16 000,00

78 000,00

82 000,00

Bocciabane
Balltinge

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1126
1260

Sandvallybane
Kunstgress Bane
Kunstgresbane2015
lnvenlllr

1396

Depositum

1120
1122
1123
112A
1125

SumAnleggsmidler

Varelager

164 000,00

174 000,00

4 245 985,75

3 496 000,00

68 000,00

71 400,00

400,00

400,00

4 658 988,75

3 932 003,00

2011
Beholdning merker vimpler, kopaler

1461

Sum Vars[ager

Kortsiktigefordringer

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2018

1500

Semlekontodebitor

1577

FORSKUDD LØNN

SumKortsiktige fordringer

Andre omløpsmidler

2017

33631,25

217
51 563,38

0,00

6 648,00

33 831,25

58 211,38

2011

2017

1700

FORSKUDDSBETALT FORSIKRINGER

68 691,68

1705

Forskuddsleie Peugeot Pvl1em
EK79700

18 930,00

1720

Avs. inntekter

49 008,75

Sum Andre omløpamidler

136 630,43

64 767,17

2011

2017

Kontanterog bankinnskudd
1900

KONTANTER

1920
1921

HaugesundSparebank3240.18.88011
3240.10.50166 fritidsordning

1925

3240.18.88046

Kontingent

1926

3240.16.88038

1027

3240.0713626

DUGNAD

1930

Hgsd. Sparab.

3240. 10.06949

1933

OBS9260

1935

SR1 3330.05.56537

1950

3240.07.13609

27.20

8 127,20

255 780,55

539 772,21

16 376,75

163 742,00

97,00

27 397,00

1 928,15

1,00
497 382,50
312,05

SKATTETREKK

SumKontanterog bankinnskudd

Sum eiendeler

64 757,17

312,05
10 775,59

61 262,00

26 517,00

333 855,55

1 275 954,70

5 183 305,98

5 350 926,25

2018

2017

Egenkapital Og Gjeld
Egenkapital
2000
2050

EGENKAPITAL

ANNEN EGENKAPITAL
Aretsresuttat,Ikkedlsponert

0,00

2018

BALANSE
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Fjoraretsresultat, ikke disponert

Sum Egenkapital

Langsiktig gjeld

0,00
-B47 6-40,93

2018

-845 465,99

2017

2242

lAn 3240.83.12336

-1 078 091,0D0

-1 120 463.00

2243

Lån 3240.83.12328

-3 014 101,00

-3 128 558,00

-4 092 192,00

-4 249 021,00

Sum Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld
2400

Samlel<ontokreditor

2018

2017

60111,00
60 111,00

0,00

Andre kortsiktige gjeldsposter

2018

2017

FORSKUDDSTREKK

-42 285,00

-44 388,00

-42 285,00

44 388,00

2018

2017

Sum Leverandrgjell

2600

sum Andre kortalktlgegjeldsposter

Skyldlg offentlige avgifter
2740

Oppgjørskontom.v.a.

2770

SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.
SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP

277

Sum Skyldlg offentllge evglller

Andrekortsiktige gjeldsposter
2916

2940
2970
2998

Dugnad Handball
SKYLDIGFERIEPENGER
Karmgy lommune
For11kuddsbelhusleiefra
INTERRIMSKONTOLØNN

Sum Andrekortsktige gleldsposter

Sumegenkapitalog gjeld

Sum BALANSE

4 408 00

-40 357,00

-37 006,00

-30 480,00

-13 419,65

-17 707,88

-46 07,65

-88 544,87

2018

2017

2 081,46

2 081,48

-95 174,88

-125 587,86

-122 188,00
0,00

0,00

-215 281,40

-123 506,38

-5 183 305,97

-5 350 926,25

0,01

0,00

S ortsklubben Nord
Noter til årsre

ska et 2018

Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak. Klubbens eiendeler er vurdert ti] høyere sum enn lånesaldo i Haugesund
Sparebank.

Note 1. - Ansatte/godtgjorelser.
Daglig leder har fått utbetalt Kr.553.567- for utført arbeid. Det er ikke betalt godtgjørelse til
styremedlemmer, men tillitsvalgte /reiseledere for de enkelte lag har mottatt godtgjørelse etter
reglene for ideelle og allmennyttige organisasjoner.

Note 2. - Bankinnskudd.
Bundne midler utgjør Kr. 42.285,-.

Note 3. -- Varelager.
Varelager er opptalt etter innkjøpspriser og omfatter supporterutstyr, flagg, vimpler, premier
etc.

Note 4. -- Pantstillelser.
Institusjonen har pantstillelser for Kr 4.092.192,- til Haugesund Sparebank. Eiendelene som er
pantsatt gjelder tomter og bygninger på gnr. 148 bnr. 816 som er bokført med
Kr. 4.590.585,-

Note 5. - OTP.
Det er inngått OTP ordning som tilfredstiller lovens krav.

rs
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Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks1206, 5508 Karmsund/ pust@sknord.no/ tlf. 922 98 281 I sknord.no
Besøksadresse: Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund

L
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SK Nord regnska

2017
2 016

Inntekter
3000
3010
3011
3020
3030
3045
3075
3100
3109
3110
3111
3112
3113
3115
3116
3117
3118
3120
3150

3410
3440
3450
3610
3620
3630
3710
3750
3800
3910

SALGSINNTEXTER.AVGIFTSPLIKTIGE TIls n N.hall
S onsorlnntekter
Kostnad
kk
Selska sarra ement
Sal butikk
TIiskudd Annie
o Drift
Videre sal av uts r
Sal KIosk
Viderefakt. Kostnad damela h ndball
Bavaria Cu
H ndballskole inntekter
Tine fotballskole/trenln shel
enandel Trenln suts r
Du nad
Baneleie
Refus on Idrettsfrukt
Basar Inntekt.
Medlemskontln ent
M nedskostn.ad Frltidsordnln en
ANDRE OFF.TILSKUDD REFUSJONER
Tl emldler
s lliersal
Husleie fri
ANDRE LEIS:NNTEKTER Karmø Kommune
Utle
arran ement
Gaver
Seson kort
Sal Invetar/masklner
Deltagelse andre stevner

Sum Salgsinntekter

Resultat 2 Dl 6
Budsjett
246 409 947 152
1
72 420 -

2 017
2017
Resultat 2017
245 000 245 478
000 000 909 871
30 000 45 415

960
Bl 029
19 492
331 159 32 395
95 611
25 500
172 700
22 400

9 357
24 000
32 526

-

928023
348 745
867 237
208197
2 363
68 000 489 584

-

170 000

375 000 •
15000 •
90000
25000
170 000 •
10 000
24 000
35 000
10 000
950 000
900 000
800 000
000
4 000
60 ODO
490 ODO

zoo

•

154 230
1 200
34 860
26000
33650

•
•

988
333
920
221

•
•

105 80o
488 752
5 174
75401
22500

-

2 543
120
22
38
159
5 291

000
500
355
300
245

-

-

20000
22 500

88327
4 939
300 978
9 816
109 500

-

200 000 •
5 845 00 •

148
575
309
819

354 391
5480133

are os na er

4000
4005

4020
4021
4110
4120
4310
4320

4340
4350
4360
4370

4380
4500
4510
4520

4580
4610
4620

Trentn sutst r
Innkh
arran man
Cu er
P meldtn
lnnk ø butikk
Bonus
Inn ø Kiosk
noe Fotballskole
Dommerut ./over an m/mer
Bavaria Cu
H ndballskole
Basar kostnad
Mat frltldsordnln en
Div. Le e/F ster al/Ront en
Ekstern Trenln
Kam v ./Fair la
DI lamer m/mer utmerkelser
Eksterne kurs/Møter
Innbetaling reklameinntekter Karmøy Kommune

Sum Varekostnader
Lginon
5000
5005
5010
5050
5095
5096
5210
5211

5400
5410

5420
5428
5429
5800
5810

5900
5920
5980
5990
5996
Sum Lønn

T

LØNN TIL ANSATTE
Lonn/ferie en er v/ddfall
FERIEPENGER
Ut Ifts odt orelse
Refus on arb.av . s keiønn
Motkonto Ref, sykelønn arb.av
FRJ TELEFON
Motkonto telefon
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.
INNBERETNINGS PL PENSJONSKOSTN.
Innb. OTP
Motkonto Innb. OTP
REFUSJONAV SYKEPENGER
Refus on NAV
GAVE TIL ANSATTE
Yrkesskadeforsikrin
Kurs
ANDRE PERSONALKOSTNADER
Soslale Arr.

846 491
1 219
278 363
170 831
576

161
76
123
27
11

300 000
275000
180 000

396
1
279
289

214
689
635
012

754
280
176
142
700

175 000
75000
130000
80000
12 000

151
53
189
26

605
986
263
102

28 237
2 450
82 595
72 879
8 065
73 342
15 000
1 980 100

75000
3000
90000
80 000
5000
75000
15 000
1 570 000

45
3
61
96
36
61

369
245
786
058
443
696

1 692 103

1 519 546
92 513
94 694
75 S00
121 212
121 212
8 784
8 784
213 293
3 125
28 604
28 610
28 610
64 496
42 626
29 965
3 040

1 841 300

1 628 57o

148 441
150 000

137 907
107 662

245 523
20 930
43 659

25 000

-

6
6
261
5
31
31
31
7
127
30

954
954
047
671
633
632
632
371
878
988
740

48
742
57 021
2 010 969

10 ODO
60 ODO
2 544 853

296
44 368
2 102 290

s.

SK Nord regnska

2017
Resultat 2016

Avskrlvin
varl e driftsmidler mm.
Avsk.B n.Annen fast eiendom
Avskrivning maskiner og lnvet.
Sum avskr v n ng
varige drlftsm dier mm.

6000
6010
Andre driftskostnader
6300
6320

LEIE LOKALER
KOMMUNALE AVGIFTER
LYS VARME
6340
RENHOLD Lokaler
6360
Vedlikehold uteareal
6365
Vedlikehold baner
6370
Vedlikehold Lokaler
6390
Hallvakt ut lfter
6395
Lele Datas sterner
6420
LEIE TRANSPORTMIDLER
6440
VERKTØY/UTSTYR
6510
M L-UTSTYR BANE
6530
INVENTAR
6540
DRIFTS MATERIALER
6550
LEASING VAREBIL
6554
DATA UTSTYR PROGRAMKONSULENT
6555
T kk kostnad S onsln
6560
ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR
6570
REP. OG VEDUKEH.lJTSTYR
6620
6700
REVISORHONORAR
6705
REGNSKAPSHONORAR
KONTORREKVI5IT A
6800
TRYKKSAKER
6820
AVISER TIDSSKRIFTER MV.
6840
GET Riks TV
6890
TELEFON
6900
6901
MOBILTELEFON
PORTO
6940
Bensin BII- Vare o lastebller
7000
Traktor Drlftsut lfter
7011
VEDLIKEHOLD
7020
7040
FORSIKRING/ rsav . biler
7100
BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG
Trekk I. Km.
7101
REISEKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIG
7130
7140
REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG
DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE
7150
7160
DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG
7320
REKLAMEKOSTNADER
REPRESENTASJONSKLE
7330
7400
KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET
7420
GAVER FRADRAGSBERETTIGET
7500
FORSIKRINGSPREMIER
7520
NORD HALLEN
7770
BANK-OG KORTGEBYRER
ANDRE KOSTNADER
7790
Sum Andre driftskostnader
Totale kostnader
DRIFTTSRESUI.TAT
Finans
ANDRE RENTEINNTEKTER
8050
8150
ANDRE RENTEKOSTNADER
Renter I n 3240.83.12336
8154
Renter I n 3240.83.12328
8152
Sum Finans
Sum RESULTAT Drift klubb

-I

Budsjett 2017

Resultat

287 903

7 400
141 .358
148 758

287 903

38 607

2017

40000

23
1
165
79

413
358
110
416

117 246
77 571
84 801
384 265
2 200
63 334
75 846
1 958
37 826
166 264
131 242

125000
50000
25000
100 000
5000
60000
140 000
2 000
40000
125 000
so 000

102 651
750
53 767
176 777
2 157
60 1.36
21 992
39 147

20 279
67 938
2 400

25000
50000

16 654
71 491

69 758
26 499

70 000
25 000

13824

7 124
41 736

7000
45000

43 132

215 500
66 734

3 764

806
33 360
8 542
2 142
1 129
1 470
3 135
245 554
1 835
8 107
103 991
732
3 490
8 057
500
10 000
73 405
1B 750
11481
6 093
1 959 472
6 238 444
947 198

2 365
22
so411
81 354
129 422
1 076 620

781

35 000
10 000

33 427
5 420
79
434

1 000

300 000

174 819
6 111

100 000
5 000
5 000

85 711
166
5 952
2 781
898
1 111

JO 000

10 000
80 000

11 881

13 000
10000
1 563 0
5 677 853
167647

15 191
602
1 314 139
5 257 291
222 842

-

150 000

912
597
48 554
135 469
183 708

-17 647

-39 134

150 000

4
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Leif

Eiendeler
Anleggsmidler

2017

2016

1100

BYGNINGER

70 000,00

74 000,00

1101

Bygning 2 (nybygg)

22 200,00

24 200,00

1102

Tilfluktsrom

16000,00

17 400,00

1120

Anlegg

82 000,00

91 000,00

1122

Bocciabane

1,00

1,00

1123

Ballbinge

1,00

1,00

1124

Sandvolly bane

1125

Kunstgress Bane

1126

Kunstgresbane 2015

1250

Inventar

1396

Depositum

Sum Anleggsmidler
Varelager
1461

Kortsiktige fordringer
1500

Samlekonto debitor

1570

Andre kortsiktie fordringer
FORSKUDD LØNN

Sum Kortsiktige fordringer

3 496 000,00

3 535 040,00

71 400,00

77 400,00

400,00

400,00

3 932 003,00

4 013 443,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2017

2016

51 563,38

120 566,40

6 648,00

63 841,00

11570,00

2017

FORSKUDDSBETALT LEIE

Sum Andre omløpsmidler

2017

1900

KONTANTER

1920

Haugesund Sparebank 3240.18.88011

1921

3240.10.50166 fritidsordning

1925

3240.18.88046

Kontingent

1926

3240, 18.88038

1927

3240.0713625

DUGNAD

1930

Hgsd. Spareb.

3240. 10.06949

1933

OBS 9260

1935

SR1 3330.05.56537

1950

3240.07.13609

SKAI TETREKK

Sum Kontanter og bankinnskudd

Sum eiendeler

195 977,40

2016

64 757,17
64 757,17

Kontanter og bankinnskudd

2016

20 000,00

58211,38

Andre omløpsmidler
1700

1,00
194 000,00

2017
Beholdning merker vimpler, kopaler

Sum Varelager

1577

1,00
174 000,00

0,00

2016

8 127,20

18 687,20

539 772,21

290 538,00

1928,15

7 813,85

163 742,00

208 975,00

27 397,00

89,00

1,00

1,00

497 382,50

942 884,50

312,05

312,05

10 775,59

3 400,59

26 517,00

30 884,00

1275954,70

1503585, 19

5 350 926,25

5 733 005,59

2017

2016

Egenkapital Og Gjeld
Egenkapital
2000

EGENKAPITAL

-348 149,76

-348 149, 76

2050

ANNEN EGENKAPITAL

-458 181,93

-458 181,93

Arets resultat, ikke disponert

-39 134,30

%

2017

BALANSE

06.02.2018 21:59
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ave
Leif

Fjorårets resultat. ikke disponert

Sum Egenkapital

o.oo
-845 465,99

Langsiktig gjeld

2017

-806 331,69

2016

2242

Ln

3240.83. 12336

-1 120 463,00

2243

Lan 3240.83.12328

-3 128 558,00

-3 238 309,00

-4 249 021,00

-4 399 390,00

Sum Langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2400

2017

0,00

Andre kortsiktige gjeldsposter
2600

FORSKUDDSTREKK

2610

PÅLEGGSTREKK

2017
-44 388,00

-181 418,86

2016
-90 278,00
-11 500,00

Sum Andre kortsiktige gjeldsposter
Skyldig offentlige avgifter

-44 388,00

2017

Oppgjørskonto m.v.a.

2740

2016
-181 418,86

Samlekonto krecfrtor

Sum Leverandørgjeld

-1 161 081,00

-40 357,00

-101 778,00

2016
-4 382,00

2770

SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.

-30 480,00

-52 596,00

2774

SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.

-17 707,88

-23 379,37

-88 544,87

-80 357,37

Sum Skyldig offentlige avgifter
Andre kortsiktige gjeldsposter
2915

Dugnad Handball

2940

SKYLDIG FERIEPENGER

2998

INTERRIMSKONTO LØNN

Sum Andre kortsiktige gjeldsposter

Sum egenkapital og gjeld

Sum BALANSE

U

see«& Re

«elee

2017

2016

2 081.48

2 081,48

-125 587,86

-165 811,14

0,00

0,00

-123 506,38

-163 729,66

-5 350 926,24

-5 733 005,58

0,00

0,01

S ortsklubben Nord
Noter til årsre nska et 2017
Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak. Klubbens eiendeler er vurdert til høyere sum enn lanesaldo i Haugesund
Sparebank.

Note 1. - Antall ansatte/godtgjørelser.
Daglig leder har fått utbetalt Kr.601.556,- for utført arbeid. [ tillegg har det vært ansatte
personer i fritidsordningen frem til 31.07.2017. Det er ikke betalt godtgjørelse til
styremedlemmer, men tillitsvalgte /reiseledere for de enkelte lag har mottatt godtgjørelse etter
reglene for ideelle og allmennyttige organisasjoner.

Note 2. - Bankinnskudd.
Bundne midler utgjor Kr. 541.770-.

Note 3. -- Varelager.
Varelager er opptalt etter innkjøpspriser og omfatter supporterutstyr, flagg, vimpler, premier
etc.

Note 4. -- Pantstillelser.
Institusjonen har pantstillelser for Kr 4.249.021,- til Haugesund Sparebank. Eiendelene som er
pantsatt gjelder tomter og bygninger på gnr. 148 bnr. 816 som er bokført med
Kr. 3.931.600,- og bundne midler i bankinnskudd på kr. 497.382,-

Note 5. -- OTP.

Det er inngått OTP ordning som tilfredstiller lovens krav.
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Årsrapport hovedstyret 2019

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks1206, 5508 Karmsundl post@sknord.noI tLf.922 98 281 / sknord.no
Besøksadresse: Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund

£
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Styrets sammensetning
Leder.

Jan Thore Lippestad

Nestleder:

Hilde Eie

Leder fotballstyret:

Knut Arne Ihle

Leder håndballstyret:

Trond Jarle Bachmann

Anlegg:

Knut Atle Ertsland

Arrangement:

Hilde Eie

Marked:

RogerLangåker

Valgkomite:

Knut Borgenvik

Styrets arbeid
Styremter
Det er avholdt 8 styremøter hvor 40 saker er behandlet.
For 2019 har hovedfokuset vært A ferdigstille anleggog uteområder og nedbetale gjeld. Det harogså

vært viktig for hovedstyret å investere i klubbens profil med nvedrakter og utstyr slik våre utøvere
og frivillige fortjener.
12019 har en også jobbet med planarbeid for nye garderober og utbedring av gammel
kunstgressbane.

Aktivitet
SKNord har deltatt på diverse krets- og forbundstiltak i både fotball og håndball
SKNord er en breddeklubb og med en grunntanke derflest mulig lengst mulig er det vi jobber mot.
Dette synllgjøres i det dagligemed alle de tusenvis av timene som legges ned av frivillig innsats slik
at vi kan gi ett godt tilbud til alle våre medlemmer. Dette være seg i fotball, håndballavdelingen og
Ikke minst allidrett.
Følgende er sitat fra SKNord sin klubbhåndbok:
Den daglige aktiviteten skal ikke haet overdrevent stort resultatfokus, men heller være retta mot
utvikling og mestring.
SKNord er en viktig samfunnsaktr i lokalmiljet og nsker derfor &ta ansvar for sin del av barn og
unge sin oppdragelse gjennom fokus på Fair Playog gode holdninger.

2

Barn og unge som ønsker å være medlem av SK Nord skat ikke måtte avstå fra dette av økonomiske
årsaker. Klubben plikter seg til å for enhver tid ha midler tilgjengelig til dekking av kontingent,
treningsutstyr og turneringer for de som måtte trenge det.

Medlemstall for hete SKNord
--i------------

26 rog

612 år
, Kvinner

'Menn

so

'30

lg6

1

:f-

_J
-,1
_

-,-----

\Totalt
!

,:te__
l3s1---- _ Ji1

----_--1!_-------------:-!
---------------_----i-8-9
4_-_--

[82

Medlemsutvlklingen er positiv med økning

p

i

'!

15 stk siden 2018.

Vi går inn 2020 med sterktro pA fortsatt medlemsvekst og at alle I naermiljet fortsatt vil støtte opp
om det flotte arbeidet som legges ned av frivillige trenere, lagledere, komiteer og utvalg I SKNord.

For øvrig detaljer henvises til årsberetning fra hhv HAndball og Fotball avdelingene.

Årsregnskap
SKNord er en veldrevet idrettsklubb med en engasjertog dyktig administrasjon, god pkonomi, flotte
treningsfasiliteterog en sterk loka/patriotisme, samt mange frivillige som st&rpd og gjørsitt ytterste
for at våre medlemmer og utøvere skol trives I SKNord.
Viskalfortsette ha fokus p6 konomi ogsdinn i 2020, men vi vil iverksette nye prosjekter som
oppgraderingav garderober og ventilasjonsanleggsamntoppgradering av gamle kunstgresssom vi
kan knytte opp mot tippemidler.

Etteren nøyegjennomgangharstyret valgt6 fornye kontraktenmed Macron som utstyrsleverandør
for de neste 6 drene,medenforbedret avtale.
Årets regnskap gjenspeiler årets aktivitet med fokus på utsyr og derfor har vi investert for fremtiden.
Hovedstyret vil igjen rette en stor takk til alle frivillige, som gjør det mulig å drifte SK Nord med den
standarden og kvalitet som vi i er kjent for og som gir barn og ungdom ett sundt og trygt fritidstilbud
i nærmiljøet.

Karmøy 24.2.2020

Jan Thore Lippestad
Leder Hovedstyret
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Budsjett 2020

Med sportstighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks 1206, 5508 Karmsund / post@sknord.no /
Besøksadresse; Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund

tr. 922 98 281 }

sknord.no

L

Budsjett 5K Nord 2020
Kontonr

Kontonavn

3000
3010

lsynsinntekt hall, avg. pliktig
Sponsorinntekter, avg. pliktig

3011
3020
3075
3100

Inntekt reklame skitt/trykk, avg. pliktig
Inntekt tilskudd anlegg og drift - Karmøy Kommune
Videre salg av utstyr
Salgsinntekt,avgiftsfri- Kiosk

3101
3105

Bonus

3109
3110
3113
3115
3116
3120
3121
3125
3130
3150
3420
3440
3450
3605
3630
3710
3750

3800
3910

Salgsinntekt, avgiftsfri - BavariaCup
Viderefakt. Kostnad damelag h!ndball
Salgsinntekt, avgiftsfri - Tine Fotballskole/Treningshelg
Egenandel Treningsutstyr
Saigsinntekt, avgiftsfri - Handballskole
Dugnad {pantedugnad)
Salgsinntekt, avglftsfri - Medlemskontigent
Medlemsinntekter periodisert
Salgsinntekt, avglftsfri - Dugnad
Salgsinntekt, avgiftsfri - Baneleie
Refusjon Idrettsfrukt
Andre Offentlige tilskudd/'refusjoner - Tippemidler
Andre Offentlige tilskudd/refusjoner
Spillersalg
Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri
Utleggarrangement

Rognskap 2019

Budsjett totaht 2020

277 422
860846
19 300
119 350

-275 000

141 702

-135 000

19500
78174
974 476
5000
15 850
34500

-22 500
-124 000
-1000 000

4005
4010
4120
4300
4301
4305
4310
4311
4315
4320
4325
4340
4500
4510
4520
4610
4620

28155
293 403
1228 032
12603

-30 000
-25000
-318 000
-1009000
-7 500

588852

-585000

Gaver

66 780
22500

5000
5001
5020
5099

5200
5210
5290
5390
5395
5396
5400
5401
5420
5596
5800
5900
5901
5920
5945
5950
5990
5996

Innkjop av treningsutstyr
P&meldingsavgift til Cuper
Plmelding - krets/forbund
Bonus
Innkjop av varer for vlderesalg - Kiosk
Pant
Innkjøp av varer/utstyr - Tine Fotballskole
Innkjep av varer/utstyr - Bavaria Cup
Innkjp av varer/utstyr - Camp Nord
Innkjsp av varer/utstyr - Handballskole
Innkjsp kampvert/Fairplay
Innkjp Diplomer/'Utmerkelser mm.
Dommer/ovengeng gebyr
Div. lege/'fysioterapi/Rintgen
Ekstern Treni
Kampv./Fairplay
Eksterne kurs/miter
Innbetaling reklameinntekter Karmøy Kommune

370297

5 538 789 I-

250000

196486
336

140000

66858

60000

106 772

90000

7375
70466

15000
70000

153170

10000
160000

56970
889
18 709

1 193 953
14930
134410

Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - ikke innberettet
Arbeldsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av pl&pt ferielinn
Innberetningspliktig pensjonskostnad
Sosialtarrangement
Refusjon av sykepenger
Gave til ansatte, fradragsberettiget
Gave til ansatte, Ikke fradragsberettiget
Yrkesskadeforsikring
Pensjonsforsikringfor ansatte
OTP - motltonto
Annen personalkostnad
Sosiale arrang.
Sum annen personalkostnad
Sum personalkostnader

5 376 744

232 933

Lpnn til ansatte
lønn, ikke rapporteringspl.
Feriepenger
Andre lonnsperlodiseringer
Sum knnskostneder

Motkonto for gruppe 52
Annen oppgavepliktig godtgisrelse
Annen utgiftsgodtgkirelse - trekkfri

-370 000
-50000

325000
475 000

1843 286

Fri bil

-50000
-22 500

445 817
486 505

Sumvare/materialkostnad

Fri telefon

0
-80000

-4500

Lotterlintekter

4000

-20 000
-120 000

295 012
1 835
95200

Sesongkort
Sais innventar/maskiner
Deltagelse andre stevner

Sum Inntekter

-268 744

-860000

13 319

1329 974

50000
45000
10000

1700000
1238000
150000
-35000

1353000

41400
4 392
45792
94 590
13500
177 327
18952

17908

130000
175 000
20000
20000

8 674
2570
12449
2 493
17892
17892
2 653
86 742
437 858
1767 832

15000
2500

5000
60000
427 500

1780500

Kontonr

6110
6200
6300
6320
6340
6360
6370
6390
6395
6400
6405

6410
6420
6440

6490
6510
6530
6540
6550
6555
6560
6600
6620
6690
6701
6705
6800

6810
6820

6840
6860
6890
6900
6901
6940
7000
7020
7040
7090

7100
7101

7105
7140
7150
7160
7300
7320
7330
7350
7400
7500
7501
77A
TT7

7790

8050
8150

8160
8170

Kontonavn

Regnskap 2019

oll- og spedisjonskostnad ved vareforsendelse
Elektrisltet
Lele lokale
Renovasjon, vann, aiip
ys, varme
Renhold
Vedlikehold baner

o.l.

Annen kostnad lokaler
Hallvakt u ifter
Lele maskiner

Budsjett totalt 2020

96
20600
4100
51749
4 970
178 551
25486
25202

40000
115000
40000
3000

14 634
34014
7 096
61053
62 773

Leas

varebil
Lele kontormaskiner
Lele datasystemer
leie trans rtmidler
Annen leiekostnad
HAndverkty

40000
60 000
70000

1185

MÅL-UTSTYRBANE
Inventar
Drifts materiale

3000
50000
60000
60000
5000

38601
80668

94 886

DATA UTSTYRPROGRAMKONSULENT
Rekvisita
Reperasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Reperasjon og vedlikehold annet
Honorar revisjon
Honorar regnskap
Kontorrekvisita
Data/EDB kostnad
Trkksak
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l
Mute, kurs, oppdatering o.
TV/Breiband kostnader
elefon
Mobil

Porto
Drivstoffbil
Vedllkehold bll
Forslkrln
I ifterbll
Annen kostnad transportmldler
Bil odtgjirelse, oppgavepli

568
80 565

100000
5000
100000
15000
74000
15000

284156
94008
9453
799
34706
3488

20000
5000

39 379
10645
16 486
3012
1013
18 026
7232

35000
20000
5000
5000
15000
1000
250000

206489

Bilg

reise ikke rap orteringsplikt
bilgodtgjtrelse
Relsekostnad, ikke oppgavepllktig
Diettkostnad, o
Diettkostnad, ikke

21521
32 168

35000
5000
SOOD

11kt

epliktkg

Salgskostnad
Reklamekostnad
REPRESENTASIONSKLE
Representasjon, fradragsberettiget
Kontingent, fradragsberettiget
Forsikringspremie

793

6600
1138
1000

Sumdriftskostnader

919
500
75261
24200
2
19247
10030
1708064

Kostnader totalt:
Drftresultat

5319182
219607

Forsikring spillere
preavrunding

Benkog kortge r
Annen kostnad, fradragsberettiget

Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Valutatap disagio)
Annen finanskostnad

Sumftnan

764
139872
390
1779
141 277

Kpltalkostad

6000
6017

40000

85000
45000

20000
2000
1449000

-

4929 500
447 244

92000

92000
202000

Periodens resultat

78330

Avskrivninger p bygninger og annen fast elendom
Avskrlning p# invetar

SUmavskrlvnln r

26600
3400
30000

Periodens resuhtat etteravskrhvni

48330

153 244
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Finansieringsplanrehabiliteringkunstgressog garderober
Arsmote 2019 godkjente et budsjett for 2020 som inneholder finanskostnader på 92.000 kr og
kapitalkostnad (nedbetaling på 202.000 kr).
Hva
Lån nye kustgress
Lån rehabilitering gamle kunstgress
Lån garderober
Lån ATV

Renter

Lånesumm

1200000
3 200 000
1 700 000
123 125

5500
0,03
0,03

Mnd
Avdrag
16 200
10 000
5 300

7
5
2

Rente kostna Kapitalkostac
113400
38 500

40000
8500
5 000

50000
10600
28000
202 000

92 000

Her forventes det fullføring av kunstgress innen 1. juli. med forfall på faktura 1. august.
Garderobene startes i beste fall opp 1. oktober og med forskuddsbetaling på 50% rundt 1.
november gir det 2 mnd. kostnader i 2020.
Verdt

merke seg her er at renten i dag er 0,85% mindre enn da budsjettet ble vedtatt.

Videre er følgen finansieringsplan satt opp.

Ar 1
Ar 2
År3
Ar 4
Ar 5
Ar 6
Ar 7
Ar 8
Ar 9

Renter
Avdrag
Kommentar
Sum lån
5 000
3131250
130 000 mva refusjon kunstgress 626 250 kr
6 440 000
120 DOD mva refusjon garderober 745.000 kr
5813 750
105 000
5 068 750
300 000
88000
310 000
4 768 750
4 458 750
82 ODO
315 000
75000
320 000
4143 750
70000 spillemidler 960 000 krx2 + kommunalt tilskudd 1 000 000 x 2
330 000
3 823 750
426 250

Her er planen lagt opp slik at mva refusjonen innbetales så snart den kommer, til garderoben
forventer vi ikke ? kunne klare ferdigstilling og revidert regnskap innen 1. mars 2021, så mva
refusjon der forventes ikke før i 2022.
For å bygge likviditet til avdrag fra år 4, ønsker vi 3 år med avdragsfrihet. Noe som gjør at vi
sitter igjen med litt under 0,5 millioner når alle tilskudd er utbetalt.
Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks1206, 5508 Karmsund / post@sknord.no I tlf. 922 98 281 I sknord.no
Besøksadresse: Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund
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(
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Sportsklubben Nord
Hestmyrvegen I 0
5542 Karmsund

Haugesund, den 30. april 2020

Finansieringsbevis
Vi viser til mottatt forespørsel om finansiering av rehabilitering av kunstgressbane samt bygging av
nye garderober, kostnadsberegnet til ca. kr 6,8 mill.
Herved bekreftes at Sportsklubben Nord, foretaksnr.: 970 920 277, er innvilget finansiering med
inntil kr 6,5 mill. i forbindelse med forestående bygging/rehabilitering.
Det forutsettes etablert 1. pr. panterett i eiendommen gnr. 148 bnr. 106,846, 184 og 816 i Karmøy, og
endelig kostnadsbudsjett forutsettes fremlagt for godkjennelse før utbetaling av lånet.
Løpetid: Inntil 20 år
Nominell rente basert på I. pr. panterett i eiendommen: pt. 3,85% p.a.
Nominell rente dersom det foreligger selvskyldnerkausjon (garanti) fra Karmøy kommune for hele
lånet: pt. 2,10% p.a.

Med vennlig hilsen
For HAUGESUND SPAREBANK

Morten Vestvik
Bedriftsrådgiver

wwe. haugessand-spare

bank,n

Miij4tyrtirn

Annuitetslån
Forutsetning er

Beregning

Lanebelap

6.500.000

Effektiv rente

2,141%

Utbetalingsdato

30.04.2020

Terminbelop

33.241

Forfallsdato

30.05.2020

Innbetalt 2. termin

33.241

Løpetid

20 ar

lnnfrielsesdato

30.04.2040

Trapperentelån

Nei

Reell løpetid

20 Ar

Rentesats

2,1%

Sum innbetalt

7.980.218

Terminlengde

Måned

Sum renter

1.465.718

Terminomkostning

50

Sum gebyr

14.500

Etableringsgebyr

1.500

Snlttrente 1. termin

2,1%

Depotgebyr

1.000

Nedbetallngsplan
D

.

Utbetaling

30.04.2020

0

0

Gebyr

30.04.2020

2.500

Innbetaling

30.05.2020

33.241

0

0

2500

11.188

22.003

50

Innbetaling

30.06.2020

33.241

6.477.997

11.522

21.869

50

6,466.328

Innbetaling

30.07.2020

33.241

11.114

22.077

50

6.434.251

Innbetaling
Innbetaling

30.08.2020

33.241

11.444

21.747

50

6.412.504

30.09.2020

33.241

11.406

21.785

50

6.390.719

Innbetaling

30.10.2020

33.241

11.001

22.190

50

6.368.529

Innbetaling

30.11.2020

33.241

11.327

21.864

50

6.346.665

Innbetaling
Arssum

30.12.2020

33.241

10.925

22.266

50

8.324.399

31.12.2020

268.428

89.927

175.601

2900

6.324.399

Innbetaling

30.01.2021

33.241

11.278

21.913

50

8.302.488

Innbetaling

28.02.2021

33.241

10.515

22.676

50

6.279.810

0

0

6.500.000

6.500.000

Innbetaling

3003.2021

33.241

10.839

22.352

50

6.257.458

Innbetaling

30.04.2021

33.241

11.161

22.030

50

6.235.428

Innbetaling

30.05.2021

33.241

10.763

22.428

50

6.213.000

Innbetaling

30.06.2021

33.241

11.081

22.110

50

6.190.890

Innbetaling

30.07.2021

33.241

10.665

22.506

50

8.168.384

Innbetaling

30.08.2021

33.241

11.002

22.189

50

6.146.195

Innbetaling

30.09.2021

33.241

10.962

22.229

50

6.123.966

Innbetaling

30.10.2021

33.241

10.570

22.621

50

6.101.345
6.079.037

Innbetaling

30.11.2021

33.241

10.883

22.308

50

Innbetaling

30.12.2021

33.241

10.492

22.699

50

6.056.338

Arssum

31.12.2021

398.892

130.231

268.061

600

6.056.338

Innbetaling

30.01.2022

33.241

10.802

22.389

50

6.033.949

33.241

10.068

23.123

50

6.010.826

Innbetaling

28.02.2022

Innbetaling

30.03.2022

33.241

10.374

22.817

50

5.988.009

Innbetaling

30.04.2022

33.241

10.680

22.511

50

5.985.498

50

5.942.604

Innbetaling

30.05.2022

33.241

10.297

22.894

Innbetaling

30.06.2022

33.241

10.599

22.592

50

5920.012

Innbetaling

30.07.2022

33.241

10.218

22.973

50

5.897.039

Innbetaling

30.08.2022

33.241

10.518

22.673

50

5.874.366

Innbetaling

30.09.2022

Innbetaling
Innbetaling

33.241

10.477

22.714

50

5.851.652

30.10.2022

33.241

10.100

23.091

50

5.828.561

30.11.2022

33.241

10.396

22.795

50

5.805.766

Innbetaling

30.12.2022

33.241

10.021

23.170

50

5.782.596

Arssum

31.12.2022

398.892

124.550

273.742

600

5.782.596

Innbetaling

30.01.2023

33.241

10.313

22.878

50

5.759.718

Innbetaling

28.02.2023

33.241

9.610

23.581

50

5.736.137

Innbetaling

30.03.2023

33.241

9.901

23.290

50

5.712.847

Innbetaling

30.04.2023

33.241

10.189

23.002

50

5.689.845

innbetaling

30.05.2023

33.241

9.821

23.370

50

5.666.475
5.643.391

Innbetaling

30.06.2023

33.241

10.107

23.084

50

Innbetaling

30.07 .2023

33.241

9.740

23.451

50

5.619.940

Innbetaling

30.08.2023

33.241

10.024

23.167

50

5.596.773

Innbetaling

30.09.2023

33.241

9.982

23.209

50

5.573.564

Innbetaling

30.10.2023

33.241

9.620

23.571

50

5.549.993

Innbetaling

30.11.2023

33.241

9.899

23.292

50

5.526.701

Innbetaling

30.12.2023

33.241

9.539

23.652

50

5.503.049

Argsum

31.12.2023

398.892

118.745

279.547

600

5.503.049

Innbetaling

30.01.2024

33.241

9.790

23.401

50

5.479.648

Innbetaling

29.02.2024

33.241

9.432

23.759

50

5.455.889

Innbetaling

30.03.2024

33.241

9.392

23.799

50

5.432.090

Innbetaling

30.04.2024

33241

9.662

23.529

50

5.408.561

Innbetaling

30.05.2024

33.241

9.309

23.882

50

5.384.679

Innbetaling

30.06.2024

33.241

9.578

23.613

50

5.361.08

Innbetaling

30.07.2024

33.241

9.228

23.963

50

5.337.103

Innbetaling

30.08.2024

33.241

9.493

23.698

50

5.313.405

Innbetaling

30.09.2024

33.241

9.451

23.740

50

5.289.665

Innbetaling

30. 10.2024

33.241

9.105

24.086

50

5.285.579

lnnbetallng

30.11.2024

33.241

9.366

23.825

50

5.241.754
5.217.586

Innbetaling

30. 12.2024

33.241

9.023

24.168

50

Arssum

31.12.2024

398.892

112.829

285.463

600

5.217.586

Innbetaling

30.01.2025

33.241

9.304

23.887

50

5.193.699

Innbetaling

28.02.2025

33.241

8.666

24.525

50

5.169.174

Innbetaling

30.03.2025

33.241

8.922

24.269

50

5.144.905

Innbetaling

30.04.2025

33.241

9.176

24.015

50

5.120.890

Innbetaling

30.05.2025

33.241

8.839

24.352

50

5.096.538

30.06.2025

33.241

9.090

24.101

50

5.072.437

lnnbetallng
Innbetaling

30.07.2025

33.241

8.755

24.436

50

5.048.001

Innbetaling

30.08.2025

33.241

9.003

24.188

50

5.023.813

Innbetaling

30.09.2025

33.241

8.961

24.230

50

4.999.583

Innbetaling

30.10.2025

33.241

8.629

24.562

50

4.975.021

Innbetaling

30.11.2025

33.241

8.873

24.318

50

4.950.703

Innbetaling

30.12.2025

33.241

8.545

24.646

50

4.926.057

Arssum

31.12.2025

398.892

106.763

291.529

600

4.926.057

Innbetaling

30.01.2026

33.241

8.786

24.405

50

4.901.652

Innbetaling

28.02.2026

33.241

8.179

25.012

50

4.876.640

Innbetaling

30.03.2026

33.241

8.417

24.774

50

4.851.866

Innbetaling

30.04.2026

33.241

8.654

24.537

50

4.827.329

Innbetaling

30.05.2026

33.241

8.332

24.859

50

4.802.470

Innbetaling

30.08.2026

33.241

8.565

24.626

50

4.777.844

Innbetaling

30.07.2026

33.241

8.247

24.944

50

4.752.900

Innbetaling

30.08.2026

33.241

8.477

24.714

50

4.728.166

Innbetaling

30.09.2026

33.241

8.433

24.758

50

4.703.428

{nnbetaling

30.10.2026

33.241

8.118

25.073

50

4,678.355

Innbetaling

30.11.2026

33.241

8.344

24.847

50

4.653.508

Innbetaling

30.12.2026

33.241

8.032

25.159

50

4.628.349

Arssum

31.12.2026

398.892

100.584

297.708

600

4.628.349

Innbetaling

30.01.2027

33.241

8.255

24.936

50

4.603.413

Innbetaling

28.02.2027

33.241

7.6881

25.510

50

4.577.903
4.552.614

Innbetaling

30.03.2027

33,241

7.902

25.289

50

Innbetaling

30.04.2027

33.241

8.120

25.071

50

4.527.543

Innbetaling

30.05.2027

33.241

7814

25.377

50

4.502. 186

Innbetaling

30.06.2027

33.241

8.030

25.161

50

4.477.005

Innbetaling

30.07.2027

33.241

7.728

25.463

50

4.451.542

Innbetaling

30.08.2027

33.241

7.939

25.252

50

4.426.290

Innbetaling

30.09.2027

33241

7.895

25.296

50

4.400.904

Innbetaling

30.10.2027

33.241

7.596

25.595

50

4.375.399

Innbetaling

30.11.2027

33.241

7.804

25.387

50

4.350.012

Innbetaling

30.12.2027

33.241

7.508

25.683

50

4.324.329

Årssum

31.12.2027

398.892

94.272

304.020

600

4.324.329

Innbetaling

30.01.2028

33.241

7.693

25.498

50

4.298.831

Innbetaling

29.02.2028

33.241

7.400

25.791

50

4.273.040

Innbetaling

30.03.2028

33.241

7.355

25.836

50

4.247.204

Innbetaling

30.04.2028

33.241

7.554

25.637

50

4.221.567

Innbetaling

30.05.2028

33.241

7.267

25.924

50

4.195.643

Innbetaling

30.06.2028

33.241

7.463

25.728

50

4.169.915

Innbetaling

30.07.2028

33.241

7.177

26.014

50

4.143.901

Innbetaling

30.08.2028

33.241

7.371

25.820

50

4.118.081

Innbetaling

30.09.2028

33.241

7.325

25.866

50

4.092.215

Innbetaling

30. 10.2028

33.241

7.044

26.147

50

4.066.068

Innbetaling

30.11.2028

33.241

7.232

25.959

50

4.040.109

Innbetaling

30. 12.2028

33.241

6.964

26.237

50

4.013.872

Årssum

31.12.2028

398.892

87.835

310.457

600

4.013.872

Innbetaling

30.01.2029

33.241

7.158

26033

50

3.987.839

Innbetaling

28.02.2029

33.241

6.654

26.537

50

3.961.302

Innbetaling

30.03.2029

33.241

6.837

26.354

50

3.934.948

Innbetaling

30.04.2029

33.241

7.018

26.173

50

3.908.775

Innbetaling

30.05.2029

33.241

6.747

26.444

50

3.882.331

Innbetaling

30.06.2029

33.241

6.924

26.267

50

3.856.064

Innbetaling

30.07.2029

33.241

6.656

26.535

50

3.829.529

Innbetaling

30.08.2029

33.241

6.830

26.361

50

3.803.168
3.776.760

Innbetaling

30.09.2029

33.241

6.783

26.408

50

Innbetaling

30.10.2029

33.241

6.519

26.672

50

3.750.088

lnnbetallng

30.11.2029

33.241

6.689

26.502

50

3.723.586

Innbetaling

30.12.2029

33.241

6.427

26.764

50

3.696.822

Arssum

31.12.2029

398.892

81.242

317.050

600

3.896.822

lnnbeteling

30.01.2030

33.241

6.593

26.598

50

3.670.224

Innbetaling

28.02.2030

33.241

6.124

27.067

50

3.643.157

Innbetaling

30.03.2030

33.241

6.288

26.903

50

3.616.254

Innbetaling

30.04.2030

33.241

6.450

26.741

50

3.589.513

Innbetaling

30.05.2030

33.241

6.196

26.995

50

3.562.518

Innbetaling

30.06.2030

33.241

6.354

26837

50

3.535.681

Innbetaling

30.07.2030

33.241

6.102

27.089

50

3.508.592

50

3.481.659

Innbetaling

30.08.2030

33.241

6.258

26.933

Innbetaling

30.09.2030

33.241

6.210

26.981

50

3.454.678

Innbetaling

30.10.2030

33.241

5.963

27.228

50

3.427.450

Innbetaling

30.11.2030

33.241

6.113

27.078

50

3.400.372

50

3.373.050

Innbetaling

30.12.2030

33.241

5.869

27322

Arssum

31.12.2030

398.892

74.520

323.772

600

3.373.050

Innbetaling

30.01.2031

33.241

6.016

27.175

50

3.346.875

Innbetaling

28.02.2031

33.241

5.582

27.609

50

3.318.266

33.241

5.728

27.463

50

3.290.803
3.263.481

Innbetaling

30.03.2031

Innbetaling

30.04.2031

33.241

5.869

27.322

50

Innbetaling

30.05.2031

33.241

5.633

27.568

50

3235.923

Innbetaling

30.06.2031

33.241

5.772

27.419

50

3.208.504

Innbetaling

30.07.2031

33.241

5.536

27.653

50

3.180.851

Innbetaling

30.08.2031

33.241

5.673

27.516

50

3.153.333

Innbetaling

30.09.2031

33.241

5.624

27.567

50

3.125.766

Innbetaling

30.10.2031

33.241

5.395

27.796

50

3.097.970

50

3.070.305

innbetalinig

30.11.2031

33.241

5.526

27.665

Innbetaling

30.12.2031

33.241

5.299

27.892

50

3.042.413

Arssum

31.12.2031

398.892

67.655

330.637

600

3.042.413

Innbetaling

30.01.2032

33.241

5.412

27.779

50

3.014.634

5.190

28.001

50

2.988.833

Innbetaling

29.02.2032

33.241

Innbetaling

30.03.2032

33.241

5.140

28.051

50

2.958.582

Innbetaling

30.04.2032

33.241

5.263

27.928

50

2.930.654

Innbetaling

30.05.2032

33.241

5.044

28.147

50

2.902.507

50

2.874.479

Innbstaling

30.06.2032

33.241

5.163

28.028

Innbetaling

30.07.2032

33.241

4.948

28.243

50

2.846.236

Innbetaling

30.08.2032

33.241

5.063

28.128

50

2.818.108

Innbetaling

30.09.2032

33.241

5.012

28.179

50

2.789.929

4.802

28.389

50

2.781.540

Innbetaling

30.10.2032

33.241

30.11.2032

33.241

4.912

28.279

50

2.733.261

(nnbetaling

30.12.2032

33.241

4.705

28.488

50

2.704.77s

Arssum

31.12.2032

398.892

60.654

337.638

600

2.704.775

28.368

50

2.676.407

Innbetaling

Innbetaling

30.01.2033

33.241

4.823

Innbetaling

28.02.2033

33.241

4.466

28.725

50

2.647.682

Innbetaling

30.03.2033

33.241

4.570

28.621

50

2.619.061

Innbetaling

30.04.2033

33.241

4.671

28.520

50

2.590.541

28.719

50

2.581.822

Innbetaling

30.05.2033

33.241

4.472

Innbetaling

30.06.2033

33.241

4.569

28.622

50

2.533.200

Innbetaling

30.07.2033

33.241

4.372

28.819

50

2.504.381

Innbetaling

30.08.2033

33.241

4.467

28.724

50

2.475.657

Innbetaling

30.09.2033

33.241

4.415

28.776

50

2.446.881

\nnbetaling

30.10.2033

33.245

4.224

28.967

50

2.417.914

Innbetaling

30.11.2033

33241

4.312

28.879

50

2.389.035

Innbetaling

30.12.2033

33.241

4.124

29.067

50

2.359.968

Arssum

31.12.2033

398.892

53.485

344.807

600

2.359.968

Innbetaling

30.01.2034

33.241

4.209

28.982

50

2.330.986

Innbetaling

28.02.2034

33.241

3.889

29.302

50

2.301.684

Innbetaling

30.03.2034

33.241

3.973

29.218

50

2.272.466

50

2.243.328

50

2.214.009

Innbetaling

30.04.2034

33.241

4.053

29.138

Innbetaling

30.05.2034

33.241

3.872

29.319

Innbetaling

30.06.2034

33.241

3.949

29.242

50

2.184.767

Innbetaling

30.07.2034

33.241

3.771

29.420

50

2.155.347
2.126.000

Innbetaling

30.08.2034

33.241

3.844

29.347

50

Innbetaling

30.09.2034

33.241

3.792

29.399

50

2.096.601

Innbetaling

30.10.2034

33.241

3.619

29.572

50

2.067.029

Innbetaling

30.11.2034

33.241

3.686

29.505

50

2.037.524

29.874

50

2.007.850
2.007.850

Innbetaling

30. 12.2034

33.241

3.517

Arssur

31.12.2034

398.892

46.174

352.118

600

Innbetaling

30.01.2035

33.241

3.581

29.610

50

1.978 240

Innbetaling

28.02.2035

33.241

3.301

29.890

50

1.948.350

Innbetaling

30.03.2035

33.241

3.363

29.828

50

1.918.522

Innbetaling

30.04.2035

33.241

3.422

29.769

50

1.888.753

Innbetaling

30.05.2035

33.241

3.260

29.931

50

1.858.822

Innbetaling

30.08.2035

33.241

3.315

29.876

50

1.828.946

Innbetaling

30.07.2035

33.241

3.157

30.034

50

1.798.912

Innbetaling

30.08.2035

33.241

3.208

29.983

50

1.768.929

Innbetaling

30.09.2035

33.241

3.155

30.036

50

1.738.893

Innbetaling

30.10.2035

33.241

3.002

30.189

50

1.708.704

Innbetaling

30.11.2035

33.241

3.047

30.144

50

1.678.560

Innbetaling

30.12.2035

33.241

2.897

30.294

50

1.648.266

Arssum

31.12.2035

398.892

38.708

359.584

600

1.648.266

Innbetaling

30.01.2036

33.241

2.933

30.258

50

1.618.008

Innbetaling

29.02.2036

33 241

2.785

30.406

50

1.587.602

Innbetaling

30.03.2036

33.241

2.733

30.458

50

1.557.144

Innbetaling

30.04.2036

33.241

2.789

30.422

50

1.528.722

Innbetaling

30.05.2036

33.241

2.628

30.563

50

1.496.159

Innbetaling

30.06.2036

33.241

2.861

30.530

50

1.465.629

Innbetaling

30.07.2036

33.241

2.523

30.668

50

1.434.961

Innbetaling

30.08.2036

33.241

2.553

30.838

50

1.404.323

Innbetaling

30.09.2036

33.241

2.497

30.694

50

1.373.629

Innbetaling

30 10.2036

33.241

2.365

30.826

50

1.342.803

Innbetaling

30.11.2036

33.241

2.388

30.803

50

1.312.000

Innbetaling

30.12.2036

33.241

2.259

30.932

50

1.281.068

Arssum

31.12.2036

398.892

31.094

367.198

600

1.281.068

Innbetaling

30.01.2037

33.241

2.284

30.907

50

1.250. 181

Innbetaling

28.02.2037

33.241

2.086

31.105

50

1.219.056

Innbetaling

30.03.2037

33.241

2.104

31.087

50

1.187.969

Innbetaling

30.04.2037

33.241

2.119

31.072

50

1.156.897

Innbetaling

30.05.2037

33.241

1.997

31.194

50

1.125 703

Innbetaling

30.06.2037

33.241

2.008

31.183

50

1.094.520

Innbetaling

30.07.2037

33.241

1.889

31.302

50

1.063.218

Innbetaling

30.08.2037

33.241

1.896

31.295

50

1.031.923

Innbetaling

30.09.2037

33.241

1.841

31.350

50

1.000.573

Innbetaling

30.10.2037

33.241

1.727

31.464

50

969.109

Innbetaling

30.11.2037

33.241

1728

31.463

50

937.646

Innbetaling

30.12.2037

33.241

1.618

31.573

50

908.073

Arssum

31.12.2037

398.892

23.297

374.995

600

906.073

Innbetaling

30.01.2038

33.241

1.616

31.575

50

874.498

Innbetaling

28.02.2038

33.241

1.460

31.731

50

842.767

Innbetaling

30.03.2038

33.241

1.454

31.737

50

811.030

1.447

31.744

50

779.286

Innbetaling

30.04.2038

33.241

Innbetaling

30.05.2038

33.241

1.345

31.846

50

747.440

Innbetaling

3006.2038

33.241

1.333

31.858

50

715.582

Innbetaling

30.07.2036

33.241

1.235

31.956

50

663.626

Innbetaling

30.08.2038

33.241

1.219

31.972

50

651.854

619.626

Innbetaling

30.09.2038

33.241

1.163

32.028

50

Innbetaling

30.10.2038

33.241

1.069

32.122

50

587.504

Innbetaling

30.11.2038

33.241

1.048

32.143

50

555.361

Innbetaling

30.122038

33.241

958

32.233

50

523.128

Arssum

31.12.2038

398.892

15.347

382.945

600

523.128

Innbetaling

30.01.2039

33.241

933

32.258

50

490.870

Innbetaling

28.02.2039

33.241

819

32.372

50

458.498

Innbetaling

30.03.2039

33.241

792

32.399

50

426.099

Innbetaling

30.04.2039

33.241

760

32.431

50

393.668

Innbetaling

30.05.2039

33.241

679

32.512

50

361.156

Innbetaling

30.06.2039

33.241

644

32.547

50

328.609

Innbetaling

30.07.2039

33.241

568

32.623

50

295.986

Innbetaling

30.08.2039

33.241

528

32.663

50

263.323

Innbetaling

30.09.2039

33.241

469

32.722

50

230.801

Innbetaling

30.10.2039

33.241

398

32.793

50

197.808

Innbetaling

30.11.2039

33.24f

353

32.838

50

164.970

Innbetaling

30.12.2039

33.241

285

32.906

50

Arsum

31.12.2039

398.892

7.228

391.064

600

132.064

Innbetaling

30.01.2040

33.241

235

32.956

50

99.108

Innbetaling

29.02.2040

33.241

170

33.021

50

66.087

Innbetaling

30.03.2040

33.241

114

33.o77

50

33.010

Innbetaling

30.04.2040

33.119

59

33.010

50

0

Arssum

31.12.2040

132.842

578

132.064

200

0

Totalsum

31.12.2040

7.980.218

1.465.716

6.500.000

14500

a

Beregnet av SunLån 4.06 lisensiert for Haugesund Sparebank
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Karmøy Kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Søknadom tilskudd
Det er foreløpig ikke søkt om tilskudd til noen av prosjektene utenom kommunalt og tippemidler.
Men planen er å søke ulike banker og stiftelser om tilskudd.

Prosjektets levetid
For kunstgressbanen er forventet levetid ca. 30 år. Dagens bane ble lagt i 2004, og det nye dekket
er forventet vare like lenge.
Garderobene forventes å vare 20-25 år.

Kommunalbyggetillatelsemed tegninger
Da begge prosjekt er rehabiliteringsprosjekt er det ikke innhentet kommunal byggetillatelse eller
utarbeidet andre tegninger enn de som er med i de godkjente søknadene til fylket.

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder

Postboks1206, 5508 Karmsund / post@sknord.no / tlf. 922 98 281 / sknord.no
Besøksadresse: Hestmyrvegen 10, 5542 Karmsund

L
\

Notat knyttet til sak - KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR
LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG HESTMYR IDRETTSANLEGG
KLUBBHUS (GARDEROBER)
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 58/20. Følgende tilleggspunkt ble da
tatt inn:
Levinsen (SV) viser til i overkant av 2,5 millioner i varekostnad på kunstgressbane. Etterlyser
informasjon rundt dette. Ordfører foreslår at rådmannen utarbeider et notat som fremlegges
i forkant av behandling av saken i kommunestyret. Innstillingen med tillegg fra Levinsen
(SV) enstemmig vedtatt.
Det fremgår ikke klart om det er ønskelig med spesifikk informasjon om dekket som legges
hos Sk. Nord eller generell informasjon om regelverket/status rundt bygging og drift av
kunstgressbaner. I notatet er det forsøksvis forsøkt å si noe om begge temaene.
Rehabilitering av kunstgressbane på Hestmyr
Kunstgressbanen på Hestmyr ble etablert i 2004. Den er nå nedslitt og moden for
rehabilitering. Banen er en tradisjonell kunstgressbane. Utarbeidet tilstandsrapport
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering.
Sportsklubben har valgt det lokale firmaet Sport Surface AS til å utføre rehabilitering av
kunstgressbaner. Firmaet ble etablert i 2004 og har lagt over 300 baner i Norge.
Rehabilitering vil bestå av:
- Fjerning av sand og gummigranulat på eksisterende bane
- Fjerning av selve kunstgresset
Sport Surface as vil ta sand, granulat og kunstgress i retur og sende det til Re-Match A/S i
Danmark for resirkulering.
Når det gamle kunstgresset er ferdigbehandlet hos Re-Match, får kunden tilsendt
dokumentasjon på at kunstgresset er behandlet i tråd med Europeisk lovgivning.
Nytt dekke vil bli etablert på det eksisterende avrettete grusunderlaget.
Banen vil da ha følgende oppbygging:
- Grusunderlag
- Pad for støtdemping (10 mm)
- Kunstgress
I kunstgresset legges det først et lag med sand. Deretter fylles det opp med løst
gummigranulat. Granulatet er såkalt SDR (granulat fra bildekk). Det er primært valgt ut fra
tre hensyn: beste spillegenskaper, rimelig alternativ, bidrar til gjenbruk av kassert materiale.
Det kan i den forbindelse opplyses at det allerede er gjennomført tiltak på banen i samarbeid
med fotballforbundet og etter deres anbefalinger for å hindre «granulatflukt». Tiltakene er

også i tråd med forslag til forskrift fra Miljødirektoratet. Vedlagt bilder viser tiltak utført på
banen.

Kunstgress / kunstgress med fyllmateriale
Det finnes i følge Miljødirektorater ingen lov- eller forskriftsregulering som direkte regulerer
bruk og utslipp av plastholdig løst fyllmateriale fra idrettsbaner.
Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag til forskrift på området som har vært ute til en
bred høring. Høringsfrist var 31.10.2019. Endelig forskrift fastsettes av Klima- og
miljødepartementet. Det er ikke klargjort når forskriften vil foreligge. Under er det link til
forslag til forskrift og høringsnotatet. Høringsnotat gir en god oversikt over
problemstillingen på feltet.
https://tema.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Industri/Forskrift%20om%20
kunstgressbaner.pdf?epslanguage=no
https://tema.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Industri/H%c3%b8ringsnotat
%20til%20forskrift%20om%20kunstgressbaner.pdf?epslanguage=no

Forskriften inneholder krav om:
- en fysisk barriere rundt banen
- håndtering av drens- og overvann
- tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen
- informasjonsformidling
- forsvarlig håndtering av snø
- avfallshåndtering/ombruk, og bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig.
Kravene kan, ifølge Miljødirektoratet, redusere utslippene av gummigranulat og annet løst
plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent.
I høringsnotatet til forskriften skriver Miljødirektoratet:
Vår vurdering er at alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap om egnethet, helse- og
miljøpåvirkning, og etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan erstatte SBR-granulat i
idrettsbaner som brukes hele året. Alternativer som sand, anlegg uten løst fyllmateriale eller som
har fast dekke kan imidlertid være aktuelle alternativer for sommerbruk, og/eller for anlegg som
ikke må oppfylle krav til elitefotball.
Det er stor interesse for utvikling av miljøvennlige og kostnadseffektive alternativer til
gummigranulat med gode bruksegenskaper. Vi er kjent med at det pågår testing av flere mulige
alternativer. Foreløpig har ikke testing av alternativer vist seg å gi gode nok resultater, og de er
vesentlig dyrere enn dagens materiale. Det er i dag ca. 20 baner i Norge med granulat som ikke er
laget av SBR-gummi, og de fleste av dem bruker oppmalt kork.
Avslutningsvis konkluderer de med:
Spredningen av mikroplast fra idrettsbaner i Norge er betydelig. Det er per i dag ikke praktisk mulig å
erstatte all bruk av plastholdig fyllmateriale på kunstgressbaner, men det er et betydelig potensial i å
redusere tapet av fyllmateriale ved hjelp av fysiske tiltak. De viktigste tiltakene vil være en fysisk
barriere rundt banen og tiltak knyttet til drenering og snørydding.
Forslaget til forskrift legger ikke opp til et forbud mot kunstgressbaner. Ei heller forbud mot
innfyll av gummigranulat. Det fremgår av forslaget som var ute på høring at per i dag er
strategien å hindre «granulatflukt».
Det finnes flere ulike alternativer til gummigranulat. Det er vanskelig for en enkelt
kommune å vurdere om disse alternativene er gode nok (Det må også poengteres at det er
klubbene som står som innkjøper). Her må vi forholde oss til hva et bredt faglig miljø på
sentralt nivå konkludere med. Miljødirektoratet viser i sitt høringsnotat at det er stor
interesse for utvikling av miljøvennlige og kostnadseffektive alternativer til gummigranulat
med gode bruksegenskaper. Foreløpig har ikke testing av alternativer vist seg å gi gode nok
resultater, i forhold til den idrettslige funksjonen. Miljødirektoratets vurdering er at
alternative fyllmaterialer, basert på dagens kunnskap om egnethet, helse- og
miljøpåvirkning, og etablerings- og driftskostnader, vanskelig kan erstatte gummi-granulat i
idrettsbaner som brukes hele året. En må derfor belage seg på at kunstgressbaner brukt til
organisert idrettsformål vil inneholde gummigranulat i flere år fremover.
Så lenge Miljødirektoratet og Fotballforbundet konkludere med at det ikke finnes fullgode
alternativer til gummigranulat bør kommunen følge det generelle regelverket som gjelder for
å ha sikre gode baner med bred aktivitet.

Lokalt i Karmøy kommune:
Per dags dato er gummigranulat i kunstgressbaner et lovlig produkt. Rehabilitering av
kunstgressbaner med gummigranulatinnfyll er spillemiddelberettiget. Kommunen har
derfor ikke mulighet til å stille andre krav enn det spillemiddelbestemmelsene til
departementet fastsetter er tilskuddsberettiget. Dette er også i tråd med tolkningen til fylkets
idrettskonsulent.
Handlingsrommet til kommunen ligger i handlingsprogrammet til kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet. For å tilfredsstille de formelle kravene til å søke om spillemidler må
anlegget være en del av vedtatt kommunal plan. Dersom det er et politisk ønske om at det
ikke bygges eller rehabiliteres kunstgressbaner med gummigranulat må anlegg ikke legges
inn på handlingsprogrammet. En slik praksis er et meget inngripende tiltak da det i praksis
vil avskjære muligheten for spillemidler (og kommunalt tilskudd). Utbygger da må ta hele
kostnaden med rehabilitering (anslått til 3 millioner) eller nybygging (anslått til 7,5
millioner).
Ønsker for helheten sin skyld å trekke frem noen momenter som ikke angår spillemidler:
For kommunalt tilskudd kan kommune selv fastsette de reglene kommunen selv
måtte ønske. F.eks. at det ikke skal benyttes gummigranulat. Det kan i den forbindelse
nevnes at det er vedtatt et krav for tildeling av kommunalt tilskudd til rehabilitering at det
skal foreligge dokumentasjon på at kunstgresset som byttes ut leveres til godkjent mottak før
utbetaling foretas (Vedtak i Kommunestyret den 25.11.2019, saksnr. 118/19).
Kommunen er stort sett grunneier på idrettsanleggene. Dersom det bygges på
kommunal grunn kan kommunen sette betingelser for å gi disposisjonsrett.
Det er kjent at noen kommuner har bestemt at det ikke bygges/rehabiliteres
kunstgressbaner med gummigranulat (f.eks. Haugesund der rehabilitering av fullskala baner
i praksis er satt på vent med de utfordringer som følger med dette som f.eks. økte skader på
utøvere). Dette gjelder da kommunen som utbygger av kommunale baner. Når kommunen
selv står som innkjøper så står selvsagt kommunen selv fritt til å velge hva de gjør.
Karmøy kommune bygger selv ikke fullskala kunstgressbaner og vi sitter da selv ikke som
innkjøper av produktet. Det kjøpes nå ikke inn kunstgress med gummigranulat til mindre
kommunale balløkker og ballbinger.
Avslutningsvis kan det nevnes at flere trekker frem naturgressbaner som et alternativ til
kunstgress. Gressbaner vil, i følge kulturdepartementet, kunne benyttes mellom 100 og 500
timer i sesongen, avhengig av vekstmassens sammensetning, gressartene på banen,
vedlikeholdspraksis og de klimatiske forholdene på stedet. Den reelle utnyttelsen av
gressbaner vil variere med de lokale forholdene, som totalt antall baner, antall brukere, om
banen er en ren kamparena eller en kombinert kamp- og treningsbane, og hvilken standard
en ønsker på spilleunderlaget til enhver tid. Kunstgressbaner kan i våre klimatiske forhold
brukes tilnærmingsvis hele tiden. Fotballforbundet anslår at en kunstgressbane
gjennomsnittlig brukes 1800 timer i året, mens en naturgressbane anslagsvis har 250
brukstimer. En omlegging fra kunstgress til naturgress vil dermed ikke kunne gi nok
treningstider til ivrige fotballspiller.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR
LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG
KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG
HESTMYR IDRETTSANLEDD KLUBBHUS (GARDEROBER)
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 81/20
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Rehabilitering av garderober ivaretas men at søknad om rehabilitering av kunstgress avventes til et mer
miljøvennlig alternativt legges frem.
Gaard (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøy kommune tar initiativ til å se på om man i samarbeid med idrettslagene kan komme med tiltak som
begrenser utslipp av kunstgress. Karmøy kommune er positive til å dekke kostnadene ved tiltakene.
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøy kommune ser også på andre miljøvennlige alternativer til kunstgress som idrettslagene kan benytte
seg av.

Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og endringsforslag fra Levinsen (SV) falt.
Oversendelsesforslagene fra Gaard (H) og Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.

Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble behandlet før sak 13/20.
SLT-koordinator i Karmøy kommune, Siri Merete Alfheim, gav hovedutvalget en orientering om
rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, i forkant av behandling av saken.
Ekornsæter (H) foreslo følgende som nytt tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status, utvikling og vurdering av
måloppnåelse for feltet.
Eriksen (KrF) foreslo følgende nytt punkt 48 i rusmiddelpolitisk handlingsplan:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte samarbeidsorganer om å opprette
en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 1523 med rusutfordringer.
Hop (Ap) viste til at det ikke er lett å vurdere direkte måloppnåelse på dette feltet og ba
Ekornsæter (H) vurdere om man heller omformulerer forslaget til en årlig statusrapport.
Ekornsæter (H) presiserte at det som er ønskelig er at en tilbakemelding hvor man viser til status,
utvikling, hvilke vurderinger man gjør og om det er behov for endringer. Vurdering av
måloppnåelse kan derfor utgå som et konkret punkt i forslaget såfremt man får en årlig
statusrapport.

Tilleggsforslaget fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Innstillingen med endringsforslaget fremsatt av Eriksen (KrF) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med følgende
endring i punkt 48:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–
samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 med rusutfordringer.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.
4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 69/20
Behandling:
Wisnæs (H) ønsker at politiet skal gi en orientering til formannskapet i forbindelse med
rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.

2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 22/20
Behandling:
Behandlet som første sak.
Rygh (Krf) fremmet følgende endringsforslag (endringen i fet skrift):
1 Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 20202024 med følgende endring: «Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede
etablerte samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i SLT samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med rusutfordringer.» jfr tiltak
nr. 48, s. 43.
2 Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse med
budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3 Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i forkant av
rulleringen.
Lindtner (Sp) endringsforslag
s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir implementert i ordinær
drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.

Innstillingen med endringsforslag fremmet av Rygh og Lindtner enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, med følgende
endringer:


Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer å opprette en operativ tverrfaglig gruppe, forankret i SLT samarbeidet, som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 år med
rusutfordringer.» jfr tiltak nr. 48, s. 43.



s. 32, pkt. 42 Det er avgjørende viktig for oppfølging av ungdom at stillingen blir
implementert i ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.

2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siri Merete Alfheim
20/2881

Arkiv: F60 &13
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Alkohollovens formål er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven å begrense forbruk av
alkoholholdige drikkevarer. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal
forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt ansvar og frihet til å utforme sin egen
lokale alkoholpolitikk.
Kommunen har etter alkoholloven (§ 1-7d) plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde. Men planen bør angi de
alkoholpolitiske hovedmålene og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk og
de virkemidlene som benyttes for å nå målene. Hensikten med planen er at kommunens arbeid
på feltet skal sees i sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. Dette betyr at planen skal være tverrfaglig og
tverretatlig. Videre skal planen belyse de sammensatte rusmiddelproblemene på en forståelig og
hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet en veileder (IS-1362) for utforming av rusmiddelpolitisk
handlingsplan som er benyttet i arbeidet.
Tilbakemeldinger på forrige rusmiddelpolitiske handlingsplan 2016-2020 (sak 16/3725) var at den
var for omfattende og kompleks. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med
innkomne innspill i planprosessen. Forskning, erfaring og brukermedvirkning er benyttet for å få
best mulig virkelighetsbeskrivelser og vurderinger i planen.
Medvirkning og planprosess
For å skape et bredt engasjement i planprosessen ble det gjennomført ulike arrangementer for
medvirkning. Hensikten med arrangementene har vært å sette aktuelle tema på agendaen som
kan benyttes i planen, gå dypere inn i tematikken og sjekke om «kartet stemmer med terrenget».
Ulike befolknings- og aldersgrupper har kommet med sine bidrag. Det ble arrangert felles
medvirkning for rusmiddelpolitisk handlingsplan og plan for rus og psykisk helse.
Medvirkningen og innspillene ble benyttet til å utforme mål og fokusområder for planen.
Innspillene er beskrevet i planen og forsøkes løst med dagens ressurser.
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur vedtok et mandat (sak 18/17) for arbeidet.
SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og bidratt med nyttige diskusjoner. I tillegg har
planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til utforming og innhold av planen.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Planen ble sendt til
samme mottakere som alkoholpolitiske retningslinjer samt andre relevante aktører og
samarbeidsparter. Det er en liste over de som fikk tilsendt planen i selve dokumentet. Det kom

inn en høringsuttalelse fra LPP Rogaland (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt om misbruk legemidler. Øvrige
innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel plan for psykisk helse og
rusarbeid.
Det legges opp til medvirkning og rullering av planen i 2024. Det er i samme tidsperiode som
alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid. Dette gir mulighet til felles
medvirkning og planarbeid.
Utfordring
Alkohol er der mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent oppgir å ha drukket alkohol siste
året. Alkoholomsetningen var omlag 6,8 liter ren alkohol i 2019 for alle innbyggere over 15 år i
Norge. Det reistrerte forbruket i Karmøy kommune er noe lavere enn landsgjennomsnittet.
Skjenking og salg av alkohol kan gi viktige inntekter og arbeidsplasser i kommunen. En godt
fungerende utelivsnæring kan være en viktig del av et lokalmiljø. Samtidig kan et høyt
alkoholforbruk medføre store kostnader og menneskelige lidelser som eksempelvis ulykker,
skader og tillegg til betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunnet.
Totalforbruksmodellen, som ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken, sier at dess høyere
gjennomsnittskonsum av alkohol i en befolkning, desto høyere andel høykonsumenter av
alkohol. Det er i tillegg slik at dersom gjennomsnittskonsumet øker i befolkningen så øker
konsumet blant alle grupper av drikkere. Sagt på en annen måte, når vannet (alkoholkonsumet)
stiger blir flere våte. Dette betyr at det er sammenheng mellom befolkningsgjennomsnittskonsum
av alkohol og alkoholrelatert skadeomfang. Populasjonsbaserte forebyggingsstrategier rettet mot
redusert alkoholkonsum i befolkningen vil kunne redusere alkoholrelatert skadeomfang.
Kommunens viktigste forebyggende virkemidler er å vurdere konsekvensene av antall salgs- og
skjenkesteder og salgs- og skjenketidene.
Innholdet i planen
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1.
Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2.
Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler hovedsakelig forebyggende tiltak
og tidlig intervensjon (denne planen).
Rusmiddelpolitisk handlingsplan forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få en fullstendig oversikt over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at de tre ovenforstående dokumentene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse
gir en grundig og god fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende
utfordringer. Planen sier også noe om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden.
Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i

kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del komponenter som er viktige å
vektlegge ved vurdering av alkoholpolitikken i Karmøy kommune.
Basert på føringene og brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre
fokusområder for planen. Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for enkeltmenneske,
pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder
med tilhørende innsatsområder:
Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
 Alkoholpolitikk.
 Rusforebyggende tiltak barn og unge.
 Rusforebyggende tiltak voksne.
2.
Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
 Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
 Barn og unge i familier med rusproblematikk.
 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
4. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
1.

Det er synliggjort tiltak knyttet til de ulike innsatsområdene i planen. Tiltakene oppsummeres i
hvert kapittel før det er en egen tiltaksoversikt i slutten av dokumentet. Tiltakene peker på
hvordan det arbeides på feltet i dag og hvordan arbeidet evt. skal videreutvikles. Det er vektlagt
å videreutvikle eksisterende arbeid.
Økonomi
Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del utfordringer og hvordan kommunen arbeider
på feltet. I årene som kommer vil det bli behov for tydeligere økonomiske prioriteringer. Planen
peker i all hovedsak på områder og oppgaver som kan videreutvikles og styrkes. Derfor er det
ikke foreslått nye tiltak på området som krever økte økonomiske bevillinger utover det som
allerede eksisterer i dag.
Det er i medvirkningen kommet innspill på arbeid som ønskes styrket og vil påføre kommunen
økte kostnader. Innspillene er kommentert og foreslått vurdert utfra det økonomiske
handlingsrommet og budsjettarbeidet. Det legges opp til at finansieringen av tiltakene i planen
innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert
enkelt år.

Rådmannens kommentarer:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et fullstendig overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at denne planen, alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid
sees i sammenheng.
Disse tre dokumentene skal rulleres i 2024. Dette medfører at det igjen kan gjennomføres felles
medvirkningsprosesser rundt planarbeidet og tverretatlig samarbeid. Rådmannen mener det er
viktig at de sammensatte rusmiddelproblemene og kommunens rusmiddelarbeid vurderes under
ett.
Rådmannen anbefaler at den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, slik den er nå, legges til grunn
for kommunens innsats på det rusmiddelpolitiske feltet. Rådmannen mener arbeidet er viktig,
men at det utfra dagens økonomiske situasjon skal fokuseres på å videreutvikle allerede
eksisterende arbeid og tiltak.
Rådmannen i Karmøy, 19.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
-

-

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
Medvirkning
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Sammendrag
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1. Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2. Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler forebyggende tiltak og tidlig
intervensjon.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et komplett overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at planene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse gir en grundig og god
fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende utfordringer. Planen sier også noe
om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden. Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer
for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i kommunen. Denne planen peker på en del
komponenter som er viktige å vektlegge ved politisk vurdering av alkoholpolitiske retningslinjer.
Planprosessen har involvert bidragsytere fra et bredt område, benyttet statistikk fra bl.a. ungdata
og helsedirektoratet for å peke på utfordringsbildet, oversikt over hva kommunen og
samarbeidspartnere tilbyr, og hva som trengs å styrkes fremover. Planen beskriver først
ansvarsforholdet mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og andre. Deretter tar den for seg
nasjonale og kommunale føringer og beskriver rusmiddelsituasjonen. Basert på føringene og
brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre fokusområder for planen.
Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
o Alkoholpolitikk.
o Rusforebyggende tiltak barn og unge.
o Rusforebyggende tiltak voksne.
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
o Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
o Barn og unge i familier med rusproblematikk.
o Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
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1. INNLEDNING
Det er mange meninger om alkohol i dagens samfunn. Alkohol fremstilles ofte av media som
«den gylne drikk» og er en obligatorisk del av det «gode liv». Men forskning påpeker at «hyggen
skyldes ritualet», nemlig det å treffes og ha det hyggelig og ikke alkoholens «kjemiske magi».
Narkotika stemples ofte av media som «djevelens fiende» og bruken er ofte langt mindre enn hva
media får folk til å tro. Medias stemme inn i rusforebygging påvirker politikken og hva slags type
rusforebyggende arbeid samfunnet kan drive. Med disse perspektivene i bakhodet starter vi på
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
Kommunen er i følge alkoholloven, pålagt å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Planen bør vise status på området, utfordringer og den samlede innsatsen i forbindelse med
kommunens rusproblematikk. Hensikten med planen er at kommunens arbeid på feltet skal sees i
sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk.
For å få oversikt over rusutfordringene i samfunnet benyttes ulike former for kunnskap. Den
beste og mest komplette måten å innhente kunnskap gjøres gjennom forskningsbasert kunnskap
(ungdata), erfaringsbasert kunnskap (ulike aktører i feltet) og brukermedvirkning/
brukerkunnskap. De beste faglige avgjørelsene tas ved å inkludere disse tre perspektivene og
basere seg på kunnskapsbasert praksis, noe denne planen forsøker å gjøre.

1.1 Planprosess
Rusmiddelpolitisk handlingsplan berører svært mange kommunale tjenester, ulike
brukergrupper, samarbeidende instanser og næringsinteresser. For å skape et bredt engasjement i
planprosessen ble det gjennomført tre ulike arrangementer for medvirkning;
open space (hensikt: få aktuelle temaer som kan benyttes i planen)
cafedialog (hensikt: gå dypere inn i tematikken sammen med relevante kommunale
aktører)
fokusgruppeintervju (hensikt: høre med ungdommer om «kartet stemmer med terrenget»).
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur har også vedtatt et mandat for arbeidet (se
neste kapittel). SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og har bidratt med nyttige
diskusjoner. I tillegg har planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til
utforming og innhold av planen. I kapittel 9 kan en lese mer om hvem de ulike deltakerne
representerte, hvilke innspill som kom frem og hvordan de er benyttet for utforming av
utfordringsbildet, overordnet målsetning og fokusområder i planen.
4

Høring
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Forut for høringen har
det vært gjennomført interne innspillprosesser, se kapittel 9 (referansegruppe og SLTarbeidsgruppe). I de interne innspilleprosessene er det kommet mange gode innspill som er
inkludert i planen.
Planen sent på høring til salgsstedene, skjenkestedene, NoRoSun Skjenke- og salgskontroll,
politiet, ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
ungdomsskolene, Kopervik videregående og Åkrehamn videregående skole. Planen sendes også
til deltakere som deltok i innspillsrundene: Brukernes interesseorganisasjon - BIO,
LPP(Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), Heart Karmøy, Stiftelsen Karmsund
ABR, Karmøy DPS, Natteravnene i Skudenes og Åkrehamn, brukerrepresentanter, Møteplassen
IOGT, Stiftelsen Åkra Blå kors, Blå kors Åkra, kulturhusene og Helsebanken. Det kom inn en
høringsuttalelse fra LPP Rogaland etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt
om misbruk legemidler. Øvrige innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel
plan for psykisk helse og rusarbeid.
Forenkling og forsinkelse
Innspillene og diskusjonene fra brukermedvirkningen, referanse- og plangruppen er benyttet i
planarbeidet. Særlig har de vært relevante for å utforme mål og fokusområder for arbeidet.
Utfordringen er midlertidig å få planen enkel og treffsikker samtidig som den belyser tematikken
og kompleksiteten på en forsvarlig måte. Tilbakemeldinger var at tidligere planer var for
omfattende og komplekse. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med innspill.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes kommune er brukt som inspirasjon i arbeidet.
Grunnet en rekke administrative omprioriteringer av arbeidsoppgaver innenfor SLT- og
folkehelsearbeidet, er planen forsinket. Forrige plan skulle gjelde fra 2016-2020, men det ble
politisk besluttet at planen skulle rulleres i 2018. Forsinkelsen har det vært informert om i
planstrategien. Det har også vært hensiktsmessig å vente på tall fra ungdata undersøkelsen i 2019
og budsjettsituasjonen for å få en best mulig beskrivelse av dagens situasjon. Corona situasjonen
medførte ytterligere forsinkelser.

1.2 Mandat
Hovedutvalg oppvekst og kultur, hovedutvalg helse og omsorg og formannskapet har vedtatt
mandat for rusmiddelpolitikk handlingsplan, sak 18/17. I mandatet står det:
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal utformes i tråd med nasjonale lover og føringer.
2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal gjelde fra 2018 til 2024 og rulleres/evalueres i
perioden.
3. Planen skal være helhetlig og dekke inn det rusmiddelpolitiske området – fra generelt
forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk. Hovedfokuset vil være på forebyggende arbeid.
4. Prosessen skal sikre bred involvering med representanter fra berørte tjenester og
brukerrepresentanter. Brukermedvirkning skal ivaretas ved Open Space metodikk for å
sikre bred involvering og forankring. Denne planlegges gjennomført 11. mai 2017.
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5. Planarbeidet skal organiseres i ulike grupper med eget ansvar og forankring ut fra
fokusområder. Arbeidet vil bygge på innspill i Open Space og pågå høsten 2017 og tidlig
vår 2018.
6. Planen skal ha en konkret handlingsdel med tydelig ansvarsforhold.
7. Planen sendes ut for innspill til involverte parter og annonseres i lokale medier og på
Karmøy kommune sine nettsider i god tid før den politiske behandlingen starter.
8. Planen skal samordnes med andre planer og særlig kommunal plan for psykisk helse- og
rusarbeid og årlig tiltaksplan for SLT og folkehelse.

2. ANSVARSFORHOLD
Ansvaret på rusmiddelfeltet og for planen dekkes av flere lovverk. Her gis en kort beskrivelse av
hva som er kommunens, spesialisthelsetjenestens og andres ansvar.

2.1 Kommunens ansvars
Kommunenes ansvar for totalområdet i denne planen dekkes av flere lovverk som eksempelvis:
- Lov om folkehelsearbeid stadfester at kommunen skal fremme helse og gode sosiale
forhold, bidra til å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller og beskyttelse mot forhold
som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunene skal følge med på innbyggerens
helsetilstand og tenke «helse i alt» de gjør. Dette betyr at en forsvarlig alkoholpolitikk skal
innlemmes i planlegging og drift av kommunens sektorer.
- Kommunen har også gjennom lov om helse og omsorgstjenester et grunnleggende ansvar
for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle velferdstilbud. Tjenestene
omfatter b.la. helsehjelp, økonomisk bistand, aktivitets- og kvalifiseringstiltak, midlertidig
botilbud og bolig for vanskeligstilte samt mer spesifikke rustjenester.
- Regelverket til NAV (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) regulerer
også ulik bistand til innbyggere.
- Barnevernsloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra
til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får
gode og trygge oppvekstsvilkår.
- Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av
alkoholbruk. Loven sikter derfor som et ledd i dette å begrense forbruket og
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen har ansvar for forvaltning av
bevillinger til salg og skjenking av alkohol og kontroll av dette samt å utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan.

2.2 Spesialisthelsetjenestens ansvar
Lov om spesialisthelsetjenester regulerer ansvaret til spesialisthelsetjenestene. Lovens formål er
bl.a. å fremme folkehelse og å motvirke sykdom, skader, lidelse og funksjonshemming, sikre
tjenestetilbudets kvalitet, tilby et likeverdig tjenestetilbud, best mulig ressursutnyttelse, tilpassing
etter pasientens behov og tilgjengelighet for pasienten. Videre har de ansvar for å behandle
rusmiddelproblematikk gjennom tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i og utenfor
institusjon, akutthjelp og gjennom inntak i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasientens
rett til behandling følger av pasient – og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskrifter. Retten
vurderes av vurderingsenheter lagt til spesialhelsetjenesten. Fastlege og kommunal helse – og
omsorgstjeneste kan henvise til en slik vurdering.
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2.3 Andres ansvar
Oppgavene på rusfeltet løses ikke av det offentlige alene. Frivillige og ideelle organisasjoner,
stiftelser, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper er viktige bidragsytere. I
kommunen er det i dag i underkant av 600 frivillige lag og foreninger. Frivillige lag og foreninger
bidrar til å skape gode livskår for barn, unge, foreldre, voksne og eldre. Karmøy kommune gir
økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger og tilskudd til organisasjoner som bidrar positivt
innen rusforebygging og habilitering. I Karmøy kommune er det en egen frivillighetskoordinator
som bl.a. kartlegger frivilligheten og videreutvikler det frivillige arbeidet i kommunen i
samarbeid med frivilligheten.
Karmøy kommune samarbeider også med kompetansemiljøer med mål om å styrke kompetansen,
blant ansatte for å implementere nye arbeidsmetoder og tiltak.

3. NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGER
Her omtales nasjonale og kommunale føringer for rusmiddelfeltet.

3.1 Nasjonale føringer
Rus- og psykisk helse er et satsningsområde for regjeringen. Regjeringen har igangsatt satsninger
for ny og forsterket innsats ovenfor mennesker med rusmiddel- og/eller psykiske lidelser. Denne
satsningen er beskrevet i opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Planen er i hovedsak rettet
mot to grupper;
- tidlig innsats mot personer som er i ferd med å utvikle eller
- som har etablert et rusproblem.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har følgende fem hovedmål:
1. Sikre reel brukerinnflytelse, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved
utforming av tjenestetilbudet.
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes
tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig hjelpeapparat.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.
For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode
tjenester i brukerens nærmiljø. Det er behov for å se nærmere på innsatsen etter behandling og
skape muligheter for mestring, som meningsfulle aktiviteter og fritid og sørge for en stabil og god
bolig. Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) rettes derfor mot
kommunesektoren, der utfordringene er størst.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gav Helsedirektoratet et oppdrag om å revidere
tidligere veileder «fra bekymring til handling». Målet var å utarbeide en veileder med
kunnskapsbasert anbefalinger til kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos
ledere og ansatte. På denne måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp
og oppfølging. Resultatet ble en nasjonal faglig retningslinje «tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge».
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«Rusreformen – fra straff til handling» (NOU 2019: 26) er nå ute på høring. I reformen står det
bl.a. at Norge har sammenlignet med andre europeiske land hatt en restriktiv narkotikapolitikk
med høye strafferammer. En norsk rusreform som innebærer en dreining vekk fra straff mot
helsehjelp vil være et historisk skift i norsk ruspolitikk. Reformen inneholder en endring i
tenkning og holdning til hva et rusproblem er og hvordan samfunnet skal møte det. Dersom
regjeringen ønsker å følge opp forslagene skjer det ofte i form av en stortingsmelding og/eller
stortingsproposisjon. NOU kan også inngå som en del av forarbeidet til nye lover.

3.2. Kommunale føringer
Kommunen har en viktig rolle for å nå de nasjonale føringene. En rusmiddelpolitisk
handlingsplan dekker mange sektorer i kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan må derfor
sees i sammenheng med andre kommunale planer og kommunens målkart.
Karmøy kommunes målkart
Karmøy kommune har et overordnet målkart (se bildet under) hvor ambisjon er «valg for
framtida!» Et av målene er å være inkluderende og mangfoldig kommune, med rom for alle og
muligheter for den enkelte. Et annet mål er riktig prioritering og å utvikle og gi fremtidsrettede
tjenester.

Målkartet danner grunnlag for rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen har overlapping og
tilgrensing til andre kommunale planer. Denne planen har helt klart et fokus på rus, men må sees
i sammenheng med:
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2023 og hva den dekker i forhold til generell
forebygging og folkehelse (ny samfunnsdel kommer i 2021).
2. Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024 som omhandler organisering og
innhold i tjenestetilbudet for psykisk helse og rus, brukernes behov og tjenestenes
utfordringer for brukere over 18 år.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer omhandler skjenkepolitikken i Karmøy kommune.
Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av
de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Retningslinjene skal
vedtas senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.
4. Andre relevante planer:
- Bolig sosial handlingsplan 2014 – 2017 med fokus på at vanskeligstilte skal etablere seg
og bli boende i egen bolig.
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Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016 (nytt dokument skal vedtas i
2020).
Handlingsplan for folkehelsearbeid.
Plan for frivillighet 2018.
Plan for legetjenestene.

4. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN
Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død.
Grupper med lavere utdanning og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre.
I denne delen vil vi se på rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt. Men først forklares
totalforbruket i en befolkning. Det legges vekt på å gi en kortfattet oversikt. Mye av informasjonen
i dette kapitelet er hentet fra folkehelseinstituttet sider og ungdata; ønskes mer informasjon
anbefales disse.

4.1 Totalforbruket i befolkningen
Alkoholbruk er skjevfordelt i befolkningen, noe som innebærer at en liten del av befolkningen står
for en stor andel av samlet alkoholkonsum. Som en tommelfingerregel kan en si at den
tiendedelen av befolkningen som drikker mest, konsumerer omlag halvparten av all alkohol.
Totalforbruket er derfor en god indikator på antall med svært høyt alkoholinntak. Disse har bl.a.
økt risiko for helsemessige og sosiale skader.
Modellen påpeker at med et lavt alkoholnivå i befolkningen, vil bare de med sterkest disposisjon
forbli storforbrukere. Øker rusmiddelbruket vil flere også med svakere disposisjon, bli
storbrukere. Sagt på en annen måte, når vannet stiger (dvs. alkoholmengden øker) blir flere våte.
Selv om stordrikkere er mest utsatt, oppstår det langt flere skader, voldstilfeller, ulykker og
problemer blant det store flertallet som drikker moderat. Derfor er alkoholpolitiske innsatser og
andre tiltak rettet mot befolkningsnivået svært viktig, og innsatsen må skje der folk bor – i
kommunene.
Figuren under en forenklet modell over sammenhengen mellom tilgjengelighet, forbruk,
helsemessige og sosiale konsekvenser av alkoholbruk. Modellen kalles totalforbruksmodellen og
ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken.

Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på helse og livskvalitet. Risikoen
for ulykkes- og voldsskader øker i forbindelse med beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid
øker risikoen for enkelte kreftformer, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, leverskader,
selvmord og selvmordsforsøk.
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De viktigste forebyggende virkemidlene kommunene har til rådighet for å redusere
alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og
Skjenketidene. Dette illustreres i figuren under. Forbruket vil da gå ned og skadeomfanget
reduseres.
Kommunens viktigste
virkemidler
for å redusere
alkoholforbruket

Begrense
antall salgs- og
skjenkesteder

Innskrenke
salgs- og
skjenketider

4.2 Alkoholkonsum
Alkohol er det mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent av de voksne oppgir å ha drukket
alkohol i løpet av siste året. Det registrerte forbruket økte kraftig fra 1990 og frem mot 2008.
Denne økningen kan langt på vei tilskrives økning i vinsalget. Deretter har økningen flatet noe ut.
Alkoholomsetningen (fra alle kilder) var 6,77 liter i 2018 for hver innbygger i aldersgruppa 15 år
og oppover. Uregistrert omsetning i 2018 var 0,77 liter ren alkohol hvorav taxfree salget ved
lufthavner utgjør ca. halvparten. Legges samme uregistrert omsetning til grunn for 2019 er
alkoholomsetningen (fra alle kilder) 6,80 liter ren alkohol. Snaut 3 liter kjøpes på vinmonopolet,
snaut 3 liter kjøpes i dagligvarehandel og uteliv og ca. ¾ liter er såkalt uregistrert omsetning som
er kjøpt i tax-freebutikker, i Sverige eller andre land. For å sette dette litt i perspektiv. 6,80 liter ren
alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, læreren, direktøren og bestemoren drikker ca.
450 flasker ren pils i løpet av året. Omregnet til vin blir det ca. 74 flasker i året.
Når en ser på de ulike gruppene i befolkningen, er det en del trekk som går igjen i alkoholbruket:
- Det er flere kvinner, og flere eldre, som drikker alkohol nå sammenlignet med tidligere.
- Menn drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner.
- Eldre drikker oftere, men mindre, enn yngre.
- Øl utgjør mer enn halvparten av menns forbruk, mens vin utgjør vel 60 prosent av kvinners
alkoholforbruk.
- En av ti oppgir at de har vært beruset siste 12 måneder. Å drikke seg beruset er vanligst i
de yngre aldersgruppene, og menn oppgir om lag dobbelt så mange beruselsestilfeller som
kvinner.
Anslag fra folkehelseinstitutt viser at 90.000 barn har en mor eller far som har slitt med alkohol
det siste året. Det tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år. Det er midlertidig endel
usikkerhetsmomenter ved anslaget.
Det finnes ikke sikre tall for hvor mye innbyggerne i Karmøy drikker når en tar utgangspunkt
kun i salgstallene. Dette er grunnet handelslekkasjer mellom kommuner og såkalt uregistrert
omsetning (tax-free handel m.m.).
Det registrerte forbruket i Karmøy er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan ha ulike
forklaringer. En del av forbruket skjer nok på skjenkestedene i Haugesund kommune og
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innbyggerne på hele Haugalandet handler på vinmonopol i andre kommuner. Karmøy kommune
følger også nasjonale trender, men har tradisjonen tro ligget noe under. I tillegg har utvidelse av
vinmonopolet med nyåpning på Oasen i 2015 medført økt tilgjengelighet. Antall bevillinger i
dagligvarebutikker har også økt fra 29 i 2012 til 33 i 2018. Økt tilgjengelighet medfører økt forbruk
av alkohol.
Alkoholkonsum – ungdom
Ungdataundersøkelsene, som er en kvalitetssikret og standardisert spørreskjemaundersøkelse,
gjennomføres hvert tredje år. Alle elevene ved ungdomsskolene og de to første årene ved
videregående opplæring blir stilt en rekke spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljøet,
helse, trivsel og rus. I følge sist undersøkelse, som ble gjennomført i 2019, har ungdommene i
Norge og Karmøy det i all hovedsak bra.
De unges bruk av alkohol har flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Når det
gjelder elevene på ungdomskolen som har vært beruset på alkohol det siste året, er det 13 prosent
på landsbasis og 9 prosent i Karmøy kommune som oppgir å ha vært beruset (ungdata).
Bruken av alkohol øker i landet og i Karmøy kommune, i løpet av ungdomstiden. Andre året på
videregående opplæring har ca. halvparten av elevene vært tydelig beruset på alkohol. Generelt
er det små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter. Snittalderen1 for å debutere med
alkohol er 15 år.
Det ble også gjennomført fokusgruppeintervju med enkelte ungdommer i kommunen for å få
deres perspektiver. Perspektivene til ungdommene stemmer stort sett med funnene i
ungdataundersøkelsen, samtidig som de gir viktig tilleggsopplysninger. Ungdommene påpekte at
rus er attraktivt og lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene både på
ungdomsskolene og i videregående opplæring. De fleste starter med alkohol og går over på røyk
før de eventuelt eksperimenterer med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer, eksempelvis
venner og søsken, som kjøper alkohol til yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i ulike soner. Noen steder er det mer vanlig
med alkohol på fester, særlig siste året på ungdomsskolen. Andre steder er det, i følge
ungdommene, mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Problematikken
tenderer å flytte på seg.
Når en setter sammen flere ulike variabler, er det en prosentandel ungdommer (8 %) i Karmøy
kommune som skårer slik at det vekker bekymring og behov for oppmerksomhet. Blant disse
ungdommene finner en noe mer utagerende og grenseoverskridende atferd enn ellers.
Vi vet at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader. Ungdom som begynner å drikke tidlig,
har i endel tilfeller et atferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler
inngår. Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer trøblete forhold til skolen og foreldrene enn
andre. De begår mer kriminalitet, har dårligere psykisk helse og får oftere problemer senere i
livet. Sagt på en annen måte, det er en opphopning av flere faktorer som kan forsterke
problemutvikling.

1

Gjennomsnitt av de som har drukket noen gang innenfor aldersgruppene en har spurt.
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Alkoholkonsum – eldre
Blant eldre har den registrerte alkoholomsetningen økt kraftig siden 90-tallet. Flere eldre drikker
alkohol, de drikker oftere og mer enn før. Samtidig er det fortsatt få eldre som kartlegges for
rusmiddelbruk og det har vært en økning i alkoholrelatert sykelighet og innleggelser på sykehus.
Mye tyder derfor på at alkoholrelaterte problemer blant dagens og morgendagens eldre, vil
representere en samfunnsmessig utfordring som kan føre til mer press på fremtidens helse og
omsorgstjenester.
Alkoholkonsum – personer med utviklingshemming
Det foreligger lite dokumentasjon om rusmiddelbruk og forekomst av rusproblemer hos personer
med utviklingshemming i Norge.

4.3 Narkotikakonsum
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig. Hvert år blir et utvalg personer i alderen 16-64 år i Norge
kontaktet med spørsmål om å delta i en spørreundersøkelse om bruk av bla. narkotika. Fra 2016
ble Folkehelseinstituttet ansvarlig for undersøkelsen. Svarene som kommer inn vektes deretter og
benyttes for å si noe om utbredelsen av cannabis i den norske befolkningen. Hovedfunnene er:
-

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge.
Andelen som oppga cannabisbruk var relativt stabil i perioden 2012-2019.
Majoriteten av dem som oppga cannabisbruk rapporterte bruk 1-5 ganger i løpet av livet.
Flere menn enn kvinner oppga å ha brukt cannabis.
Cannabisbruk de siste 12 månedene og siste 4 uker er mest utbredt i de yngste
aldersgruppene.
Bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – har vært
stabil i perioden 2013-19. Disse stoffene er også mest utbredt blant menn og i de yngste
aldersgruppene.

Andelen som i følge folkehelseinstituttet oppga å ha brukt sentralstimulerende stoffer noen gang
(2017-2019) var på rundt 4-5 %, mens rundt 1 % rapporterte bruk av sentralstimulerende stoff de
siste 12 måneder. Mens bruken av kokain siste 12 måneder har ligget rundt 2-3 % blant unge
voksne, har bruken av ecstasy/MDMA har ligget rundt 1-2 %. Ca. 0,5 % rapporterte om bruk av
amfetaminer
Rus og/eller psykiske utfordringer i Karmøy kommune.
I Karmøy kommune benyttes brukerplan som verktøy for kartlegging, kvalitetssikring og
videreutvikling for brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har rus
og/eller psykiske helseutfordringer. Dette gir kommunen verdifull kunnskap om gruppene.
Rusproblematikken i Karmøy kommune er stabil, og det er forholdsvis god oversikt over behovet
til kjente brukere. Antall brukere med rusutfordringer og/eller psykiske utfordringer har vært
relativt stabil de siste ti årene og ligger på ca. 230. Snittalderen for gruppen har økt med 7 år.
Utskiftning av brukere med registrert rusproblematikk i kontakt med kommunale tjenester ligger
på ca. 40 personer årlig. Det betyr at ca. 40 av 230 registrerte personer går ut fordi de ikke lenger
trenger hjelp av kommunale tjenester. Årlig registreres ca. 40 nye brukere. De nye brukerne som
registreres, er i hovedsak personer som trenger tjenester igjen. Det er få unge voksne under 25
som ber om tjenester. De som mottar dette, er som regel unge voksne med behov og/eller
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rettigheter som utløser tjenester fra helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern eller
barneverntjenesten.
Ca. 50 % av de kartlagte brukere har betydelige utfordringer med rusmidler. Men de har fått det
bedre på andre områder. For personer med rus og rus/psykisk helse må det helsemessig legges til
20 år på alderen i forhold til personer uten lidelsene. Kommunen har derfor en økende gruppe
eldre (personer over 50 år) som har dårlig helse og trenger en del tjenester.
Når det gjelder barn som pårørende til brukere med rus, rus og /eller psykiske lidelser er det
registret tilsammen 61 barn hvorav:
- ca. 11 % av de registrerte brukerne har omsorg for barn (gjelder i hovedsak personer uten
rusproblemer, men psykiske helseproblemer).
- ca. 68 % av brukerne har samvær med barn og
- ca. 21 % av brukerne ikke har kontakt med sine barn.
De foregår et systematisk arbeid rundt kartlegging av bl.a. levekårsindekser som benyttes for å
ivareta barn som pårørende. Det er gode samarbeidsrutiner mellom de kommunale
tjenesteområdene, NAV og barnevernstjenesten slik at barn som pårørende får den lovpålagte
bistand og/eller helsehjelpen/oppfølging som trengs.
Narkotika – ungdom
Alle undersøkelser viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte illegale stoffet.
Dette gjelder i følge politiets registre også i Karmøy kommune. Samme funn fremkom i
gjennomført fokusgruppeintervju med ungdom. Men også ecstasy forekommer. Stoffer som
kokain, amfetamin og heroin har bare marginal utbredelse i følge tall fra politiet. Fra politiet får vi
også opplyst at noen få ungdommer i tillegg kjøper ADHD medisiner på «svartebørsen» for
sentralstimulerende rus.
Unge som bruker illegale rusmidler, har krysset en ekstra grense. Etter en økning blant
tenåringene i bruken av hasj eller marihuana på 1990 tallet, var det en markert nedgang frem til
ca. 2011. Etter det har oppgitt bruk økt noe.
Ungdata-undersøkelsen viser at relativt få elever på ungdomsskoletrinnet har erfaring med hasj
eller marihuana. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt. Men det har midlertidig vært en liten
økning i omfanget av hasjrøyking siden forrige undersøkelse. På ungdomsskole oppgir 4 prosent
å ha brukt hasj eller marihuana en eller flere ganger. Dette gjelder både for nasjonen som helhet
og for Karmøy kommune. Bruken av hasj og marihuana øker gjennom tenårene. Undersøkelsen i
2019 viser at i overkant av 1 av 10 elever på videregående har erfaringer med hasj og/eller
marihuana. Bruken av hasj øker fra VG1 til VG3. For Karmøy kommune er tallene noe lavere enn
landsgjennomsnittet.
Blant elever i videregående opplæring, er det på landsbasis og i Karmøy kommune
kjønnsforskjeller i bruk av hasj og marihuana, hvor gutter bruker mer enn jenter. Vi ser også en
tendens mot mulig økt status i bruk av hasj. Dette kan indikere økt toleranse. Denne utviklingen
gjelder både ungdomsskole og videregående opplæring, men det er en noe tydeligere
statusendring for hasj i ungdomsskole enn videregående opplæring.
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Undersøkelsen viser også at det er de ungdommene som har drukket seg beruset som benytter
cannabis. Dette temaet ble også belyst og bekreftet av ungdommene som bistod i
fokusgruppeintervjuet. Ungdata peker videre på en tydelig sammenheng mellom foreldrekontroll
og bruk av alkohol, tobakk og cannabis.
I 2019 er det i overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Ruskontrakt er et forebyggende tiltak, som iverksettes av politiet når
ungdom har brutt straffeloven. I tillegg er det i overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune
som er idømt ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. Enkelt forklart kan ruskontrakt sees på som «første steg» i
straffsaksgjennomføringen. Ved gjentatt/omfattende kriminalitet kan bl.a. gjennomrettende
prosess gjennom konfliktrådet benyttes. Å utvikle og bruke alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer er et av regjeringens fem hovedmål i opptrappingsplanen for rus
(2016-2020).

4.4 Spillproblematikk og misbruk av legemidler
Når det gjelder spillavhengighet er det flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre som
spiller. Å tilhøre kategoriene problemspillere/-avhengighet er ofte relatert til det mannlige kjønn,
lav alder, å ha tre eller flere barn og visse yrkesgrupper (deltidsansatte, student, arbeidsledig,
ufør, på attføring og avklaringspenger).
Hvis en regelmessig inntar store mengder medisiner som eksempelvis beroligende eller
smertestillende, kan man bli avhengig. Psykiske lidelser og belastende livskår kan også medvirke
til å utvikle misbruk. Noen mennesker kan utvikle misbruk fordi de tidligere har fått medisin som
ledd i behandling av en sykdom, hvor de fikk en behagelig ruseffekt. Det finnes ikke tall på
misbruk av legemidler, men det finnes tall for legemiddelbrukere av smertestillende, beroligende
og sovemidler. Karmøy kommune ligger noe høyere enn landet og fylket.

4.5 Samfunnsøkonomiske konsekvenser
Både når det gjelder alkohol og narkotika, vil risikofylt bruk øke faren for sosiale problemer og
helseutfordringer. Eksempler er tap av arbeid og inntekt, vold og hærverk, ødelagte relasjoner til
familie og venner og ekskludering fra sosiale arenaer. Risikofylt bruk kan også bidra til redusert
helse og livskvalitet hos brukernes ektefeller og barn, arbeidskolleger, venner og naboer.
Samfunnets kostnader knyttet til rusmiddelbruk er også store, slik som produksjonstap i
arbeidslivet og kostnader til helse- og sosialtjenester, politi og rettsvesen.
Det anslås at 30 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet i arbeidslivet i
Norge kan være alkoholrelatert. Et effektivt rusforebyggende arbeid gir derfor en stor
samfunnsmessig gevinst, både med hensyn til individet, pårørende, familie og venner, den
generelle folkehelsen og bruk av samfunnets ressurser.
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5. PLANENS MÅLSETNING OG FOKUSOMRÅDER
Medvirkningen fra openspace, cafedialogen og fokusgruppeintervjuet med ungdommene ble
benyttet til å utforme bl.a. mål og fokusområder for planen. Prosessene og hvem som deltok
omtales i kapittel 9. Overordnet målsetning for denne planen er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå overordnet målsetningen har planen tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv)
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for psykisk helse og rus, 2018-2024).

6. FOKUSOMRÅDE EN: UNIVERSELLE BEFOLKNINGSRETTEDE TILTAK
Å nå de som trenger det mest er et viktig mål. Men i et folkehelseperspektiv er det ikke
nødvendigvis målretting som er mest effektivt. Universelle tiltak kan ofte være den beste måten å
nå risikogrupper på. Dette handler om at selv om risikoen per person er lav, er totalantallet
personer så stor at effekten i sum også blir stor. Ved å rette arbeidet mot befolkningen vil en også
unngå stigmatisering og bidra til at hele gruppen løftes. Det vil si at alle får det litt bedre.
Under fokusområde en omhandles: alkoholpolitikk, rusforebyggende tiltak barn og unge og
rusforebyggende tiltak voksne.

6.1 Alkoholpolitikk
Nasjonale mål- Alkohollovens formål § 1-1.
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk
kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige
drikkevarer.
Den nasjonale politikken er gjennomført særlig via tre virkemidler:
- Begrenset tilgang (regulering og vinmonopol).
- Høy pris (avgiftspolitikk).
- Formidle informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I et folkehelseperspektiv er pris- og tilgjengelighetsreguleringer de mest effektive virkemidlene
for å begrense omfanget av alkoholrelaterte skader. Men flere virkemidler kan være effektive for å
begrense alkoholforbruket og forebygge helsemessige og sosiale skader i befolkningen:
- Innskrenking av skjenketidene.
- Opplæring av servitører kombinert med kontroller og sanksjoner.
- Lav promillegrense for bil- og båtførere kombinert med kontroller og sanksjoner når
forskriftene blir brutt.
Generelle befolkningsrettede informasjons- og holdningskampanjer har svært liten eller ingen
effekt når det gjelder å redusere forekomsten av alkoholrelaterte skader.
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6.2 Anbefalte alkoholpolitiske tiltak
Karmøy kommune har alkoholpolitiske retningslinjer i bevillingsperioden 2016 – 2020. Nye
alkoholpolitiske retningslinjer skal vedtas senest ett år etter valg av nytt kommunestyre.
Endringene foreslått i dette dokumentet bør benyttes som grunnlag for de nye alkoholpolitiske
retningslinjene. Her bør det særlig fokuseres på hensynet til barn og unge, skjenketider og
bevillinger, kontroll og samarbeid med utestedene og øvrig informasjons arbeid.
Hensynet til barn og unge
Karmøy kommune er en kommune med en forholdsvis ung befolkning. Folkehelseinstituttet
anslår at 8,3 prosent av alle barn under 18 år har minst en forelder som har misbrukt alkohol siste
året. Dette betyr ikke nødvendigvis at barna merker foreldrenes alkoholproblemer, men de kan
gjøre det. Samtidig finnes det mange barn som har opplevd det ubehagelig at foreldrene drikker
mye, selv uten at foreldrene rent objektivt oppfyller kriteriene for å ha et diagnostiserbart
alkoholforbruk. Barn og unge liker ikke å se at foreldrene er ruspåvirket, selv ikke en sjelden
gang. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. I alle større barne- eller
ungdomsgrupper finnes det noen som har sett alkoholens virkning på nært hold. Derfor er det å
ha alkoholfrie soner for å ivareta hensynet til barn og unge et viktig forebyggende tiltak.
Av hensyn til barn og unge i kommunen vil følgende forhold fremheves som særlig viktig:
- Opprettholde vedtak om at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder som er i forbindelse
med oppvekstmiljø/boligområde, idrettshaller/helsestudioer, gatekjøkken/storkiosk og
kommunale bygg som er fullt ut drevet og eiet av kommunen. Dette på grunnlag av
funksjon som oppvekstarena for barn og unge.
- At det tas hensyn til barn og unge ved enkeltstående arrangement.
- At det ikke gis skjenkebevillinger til kjøpestedene innenfor åpningstidene.
- At uteservering følger skjenketiden, er tydelig avgrenset og har en øvre grense for antall
sitteplasser.
- At det er 18 års aldersgrense på alle arrangement hvor det serveres alkohol også på dagtid.
Det anbefales å opprettholde hensynet til barn og unge (tiltak 1).
Skjenketider og bevillinger
Begrenset tilgjengelighet er et godt dokumentert forebyggingstiltak. Forskning påpeker at en
begrensning i skjenketider har en positiv effekt på voldsutøvelse og uro. Folkehelseinstituttet har
for første gang innlemmet anmeldte voldshendelser (alle typer voldshendelser medregnet, men
ikke overgrep) i sin statistikkbank. Karmøy kommune har 7,3 anmeldte episoder per tusen
innbyggere i 2017-2018. Haugesund kommune har til sammenligning 11,7 anmeldte episoder per
1000 innbyggere. Det er mange flere skjenkesteder i regionsentrumet Haugesund enn eksempelvis
i Karmøy kommune. Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden
nattestid i helgene med ca. 16 prosent.
I Karmøy kommune er skjenketiden (pr. nå) av drikker som inneholder mindre enn 22
volumprosent alkohol:
Søndag - torsdag:
kl. 12.00 – 01.00
Fredag og lørdag:
kl. 12.00 – 02.00
Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol:
Mandag t.o.m. søndag:
kl. 13.00 – 01.00
Det anbefales ikke å liberalisere skjenketidene eller tillate flere skjenkebevillinger (tiltak 2).
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Kontroll og samarbeid med utesteder og dagligvarebutikker
Alkoholloven, forskrifter og kommunale retningslinjer gir føringer og bestemmelser for salgs- og
skjenkebevilling. Det er satt et øvre tak på 17 skjenkebevillinger i Karmøy kommune.
Skjenkebevillinger begrenset til sluttet lag eller sesongbevillinger telles ikke med i taket. Videre er
det 33 salgssteder for alkohol i kommunen. Det er også krav til system for internkontroll for å
sikre at virksomheten drives i tråd med lovverket. Karmøy kommune har videre ansvar for at det
gjennomføres salgs-, skjenkekontroller og utføres sanksjoner i tråd med gjeldene lover.
Hovedhensikten med kontrollen er å forebygge overtredelser.
Skjenkekontrollene i Karmøy kommune blir utført av NoRoSun skjenke- og salgskontroll.
NoRoSun er et vertskommunesamarbeid mellom Haugesund, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio,
Tysvær, Sauda, Karmøy, Suldal og Hjelmeland kommune. Nye kommuner kan også komme til.
Sauda er vertskommune og har dermed ansvaret for skjenke- og salgskontrollene i
medlemskommunene. Alle salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres minst én gang i året. I hver
medlemskommune skal det gjennomføres kontroller tilsvarende 3 x antall salgs- og
skjenketillatelser. Dermed får større skjenkesteder flere kontroller enn minstekravet. Brudd på
alkoholforskriften resulterer i et bestemt antall prikker. NoRoSun fungerer bra og anbefales
videreført (tiltak 3).
I tillegg må styrer/stedfortreder for salgs- og/eller skjenkebevillingen ha gjennomført og bestått
kunnskapsprøven og alkoholloven, og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og bestått
etablererprøven i serveringsloven (tiltak 4).
Karmøy kommune tilbyr i samarbeid med omliggende kommuner kurs i «Ansvarlig vertskap».
Dette er opplærings- og samarbeidsprosjekt med hovedfokus på å forebygge utfordringer med
overskjenking, uro og skjenking til mindreårige. Styrer og stedfortreder skal gjennomføre kurset.
Helsedirektoratet har i tillegg utviklet et e-læringskurs i «Ansvarlig vertskap». At kommunen
aksepterer e-læringskurs som likeverdige opplæringstiltak vil styrke opplæringsmulighetene
(tiltak 5). Forskning påpeker at et godt samarbeid mellom kommune, politi, salgs- og
serveringsbransjen og skjenkekontrollen forebygger overskjenking. Det er et godt pågående
samarbeid mellom de ulike aktørene i Karmøy kommune. Dette bør videreføres (tiltak 6)
Informasjon om konsekvensene og informasjon av alkoholforbruk
Karmøy kommune er en «av-og-til kommune». Av og til jobber for godt alkovett i situasjoner der
alkohol kan utgjøre en risiko eller kan være til ulempe for andre. Alkovett handler om å tenke om
man skal drikke og når man skal stoppe. Av og til tilpasser kampanjer lokalt for hver kommune
rettet mot idrettslag, båtliv, promillekjøring, barn og ungdom, livskriser m.m. Arbeidet bør
fortsette og det skal særlig vektlegges kampanjer rettet mot barn og unge (tiltak 7).
Tiltak alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert
4. år. Særlig skal hensynet til barn og unges oppvekstarenaer
vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv effekt på
voldsutøvelse og uro. Det anbefales ikke liberalisering.

Ansvar
Kommunestyret

Kommunestyret
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Nr. Tiltak
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og
skjenkekontroller og sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk,
forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen
skal ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven om
alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og
bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre årlig «Ansvarlig vertskapskurs» i samarbeid med
omliggende kommuner. I tillegg aksepteres e-læringskurs ansees
som likeverdig alternativ. Alle styrere og stedfortredere må ha
kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og
fortsette det gode samarbeidet.
7
Karmøy kommune er en «av og til kommune» og vektlegger
særlig forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar
Saksbehandler skjenk og
rådmannen
Saksbehandler skjenk og
rådmannen

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung.
skolene og
helsesykepleiertjenesten.

6.3 Rusforebyggende tiltak barn og unge
For å utvikle tiltak og videreutvikle eksisterende arbeid er det viktig med kunnskap om
påvirkningsfaktorer. Etter folkehelseloven er kommunen pålagt å følge med på helsetilstanden og
utviklingen. En måte å fremskaffe denne kunnskapen på er å gjennomføre
selvrapporteringskartlegginger.
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreundersøkelser.
Undersøkelsen innebærer at elever ved ungdomsskole og videregående opplæring svarer på
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Dette gir kommunen nyttig kunnskap om
ungdomsgenerasjonen. Ungdom i Karmøy kommune oppgir at de trives og har stort sett gode
levekår. Sett i statistisk sammenheng er det en liten andel som bruker alkohol på ungdomsskolen
og noen få som bruker illegale rusmidler. Sist undersøkelse ble gjennomført i 2019 og det er viktig
at Karmøy kommune gjennomfører og benytter funnene i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet (tiltak 8).
Forebygging og SLT arbeidet
SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er en modell for
samordning av det tverretatlige kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot risikoutsatte barn,
unge og deres foresatte. Det som skal samordnes er tiltak for grupper av barn og unge i faresonen
og holdningsskapende arbeid rettet mot alle barn og unge. Det er viktig å sette fokus på gode,
målrettede og samkjørte systemer hvor barn og unge i faresonen fanges tidligst mulig opp.
Arbeidet skjer primært på systemnivå og det er utformet et eget mandat for arbeidet som er
politisk vedtatt (sak 45/15).
SLT arbeidet er bredt sammensatt fra ulike fagområder. Politirådet består av kommunens øverste
politiske og administrative ledelse, ledelsen hos politiet og SLT-koordinator. Politirådet leder
SLT-arbeidet. SLT-arbeidsgruppen består av virksomhetsledere på nivået under og de har ansvar
for å avdekke utfordringer og problemer og sette inn tiltak/ressurser. På denne måten kan de som
arbeider på utførende nivå gjennomføre arbeidet og tiltakene.
18

Det var frem til 2019 avsatt en halv stilling til SLT arbeidet. Grunnet behov for mer ressurser ble
stillingen høsten 2019 utvidet til hundre prosent med økonomisk støtte fra kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging (tiltak 9). SLT-koordinator deltar også i interkommunal
samarbeidsgruppe med nærliggende kommuner.
Den allmenne eller universelle forebyggingen skjer på tre arenaer: i hjemmet, på skolen og fritiden
og i et samspill mellom disse.
Hjem
Ungdomsundersøkelser fra 2019 viser at to prosent av ungdommene i ungdomsskolen svarer at
de får lov til å drikke alkohol av foreldrene. Forskning viser at i familier hvor de har klare regler
om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Tenåringer med «kjipe foreldre» drikker
mindre.
I fokusgruppeintervjuene med ungdommene kom det fram at en del foreldre ser på sine unger
som «gullunger». Foreldrene tror ikke at deres håpefulle kan gjøre ting som ikke er greit.
Foreldrene tror heller ikke alltid på andre foresatte dersom de evt. ringer og forteller noe
ungdommen har gjort. Dette kan skape en del ubehagelige episoder og fører til at enkelte foreldre
frastår fra å ta kontakt. Ungdommene synes det er viktig at dette tas opp med foreldrene. En
arena å gjøre dette på er foreldremøter. Jo tidligere en kan veilede ungdommene, jo enklere er det
ofte å snu utviklingen (tiltak 10).
Noe annet som ble påpekt i fokusgruppeintervjuet var at foreldre bør snakke om alkohol og
illegale rusmidler med ungdommene sine. Materiell fra alkovett organisasjonen «av-og-til» kan
benyttes i kommunikasjon ut mot foresatte. Det gir nyttig informasjon om hvordan samtale med
tenåringen om alkohol og er fokus på foreldremøter på 8. trinn (tiltak 11).
Skole som forebyggingsarena
Skolen legger til rette for mestring og sosial inkludering gjennom blant annet sosialpedagogiske
strategier og programmer. Grunnleggende trivsel og trygghet er forebyggende for alle typer
problemutvikling inklusive rus. Ungdataundersøkelsen påpeker at et godt inkluderende
skolemiljø er en viktig forebyggende faktor.
I læreplanen er det kompetansemål som krever at skolen formidler kunnskap om rusmidler og
driver rusforebyggende arbeid gjennom skoleløpet. Selv om alle rusforebyggende programmer
som drives i dag har gode intensjoner, betyr det ikke at effekten på læring og atferd er like god
over tid. Det er viktig at skolene benytter forskningsbaserte programmer i sine valg om
forebyggende programmer i undervisningen.
I følge fokusgruppeintervjuene, bør rusforebyggingen legges til 8. trinn, senere kan det være for
seint. Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke
former kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får
være med å reflektere over tematikken og det bør gjenspeile virkeligheten. Respondentene ser på
det som en fordel om noen utenfra eksempelvis politi, kommer til skolen. Forskning på området
påpeker derimot at den beste forebyggingen skjer når de som er sammen, nemlig elevene og
læreren samarbeider om forebygging. Det er derfor viktig at innspillene fra respondentene sees i
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sammenheng med forskning for å få ønsket effekt av forebyggende rusarbeid i skolene. Videre er
det hensiktsmessig at ungdomskolene benytter samme undervisningsopplegg.
Enkelte lærerne i ungdomsskole og videregående opplæring har uttrykt behov for økt
kompetanse om rus og illegale rusmidler. Liknende funn fremkommer i opptrappingsplanen for
rus (2016 – 2020). Også i brukermedvirkningen open space ble det spilt inn at skolens personell
burde styrkes i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut relatert til forskning.
Rådgivere ved oppvekst og kultur, SLT-koordinator starter prosessarbeid for å videreutvikle og
inkludere bl.a. skolene i det rusforebyggende arbeidet. Det skal utarbeides en digital løsning som
baserer seg på unge og rus og tar opp innspillene (tiltak 12).
Drikkepress handler ifølge respondentene i fokusgruppeintervjuet mye om det som skjer i eget
hode. Respondentene påpeker at de ikke har kjent noe særlig på drikkepresset. Dersom en venn
trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi beskjed til en voksen. Det kan med fordel
lages klare retningslinjer og informeres om hvem ungdommene kan kontakte ved spørsmål om
rus eller dersom de er bekymret (tiltak 13).
Overgangen mellom barne- og ungdomsskole og fra ungdoms- til videregående skole er sårbare
faser i barn og unges liv. Innsats mot slike overganger er forebyggende for problemutvikling. I
Karmøy kommune er det satset på overgangsleiren «ett steg opp» fra barne- til ungdomsskole.
Elevene blir kjent med sine nye klassekamerater og lærere gjennom ulike teambuildingaktiviteter
hvor det tverretatlige apparatet deltar. Frivillige lag og foreninger er også viktig bidragsytere.
Leiren evalueres årlig. Leirene bør videreføres og utvikles (tiltak 14). I overgangen til
videregående opplæring er det utarbeidet egne rutiner for å trygge overgangene og for overføring
av elevinformasjon på alle nivåer. Videregående opplæring har egne «bli- kjent-opplegg» for
elevene for å gjøre overgangen mest mulig smidig.
Det er psykososiale team både ved ungdomsskolene og videregående opplæring. Teamene er
todelte, første del benyttes til generelle drøftinger som eksempelvis lokale rusutfordringer og
andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Andre del omfatter individuell oppfølging. Det er
kommet signaler på at navnet på teamet bør endres fra psykososiale- til forebyggende team da
navnet er misvisende. Retningslinjene for teamene ble utarbeidet i 2014/2015. Teamene har ikke
vært evaluert med tanke på videreutvikling. Derfor bør det foretas en evaluering for å
videreutvikle teamene og herunder se på egnet navn (tiltak 15).
I brukermedvirkningen «open space» ble det påpekt behov for økte ressurser til å arbeide
forebyggende i skolen. Særlig ble styrking av sosiallærerfunksjonen ved ungdomsskolene
fremhevet for å styrke elevkontakten og drive mer forebyggende arbeid. Det er avsatt ca. en halv
stilling til sosiallærerfunksjonen ved de ulike kommunale ungdomsskolene.
Opptrappingsplan for rus (2016-2020) påpeker at helsesykepleiertjenesten burde styrkes. Dette er
bl.a. fordi barn og unge rapporterer at skolehelsetjenesten er lite tilgjengelig når de trenger den.
Elever gir uttrykk for at de ønsker at helsesøster skal være på skolen hver dag. Ansatte i
skolehelsetjenesten forteller at de må prioritere mellom helseundersøkelser, samtaler,
helseopplysninger i grupper/klasser og tverrfaglige møter.
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En måte å styrke den forebyggende individrettede innsatsen ved ungdomsskolen er å styrke
ressursene til helsesykepleiere og/eller sosiallærere. Men dette må sees og vurderes i
sammenheng med kommunens utfordrende økonomiske situasjon (tiltak 16).
Fritid
I det frivillige arbeidet er det en rekke ildsjeler og enkeltindivider som bruker mye av sin fritid på
sosial integrasjon. Dette er uunnværlig for å skape gode oppvekstsvilkår. Ungdomsundersøkelsen
viser at 65 prosent av ungdomsskoleelevene og 50 prosent av elevene i videregående opplæring i
Karmøy kommune er med i en fritidsorganisasjon. Kommunen kan arbeide aktivt for å skape
gode nærmiljøer, møteplasser og legge til rette for et inkluderende mangfold av kultur- og
fritidsaktiviteter gjennom god samfunnsplanlegging og økonomisk støtte. Idrettslagene og en
rekke frivillige lag og foreninger får økonomisk støtte. I tillegg gis det økonomisk støtte slik at
kulturhusene på Åkra og i Skudeneshavn er helgeåpne. Disse tiltakene bør fortsettes og
videreutvikles i tråd med innspill fra ungdommene (tiltak 17).
Det er igangsatt nye fritidstilbud for ungdom i kommunen. Fritidstilbud for ungdom har en viktig
forebyggende funksjon særlig for å bygge gode relasjoner til andre barn, unge og voksne og å ha
en meningsfull fritid. Skolemiljøet er i følge ungdataundersøkelsen, en viktig arena for
rekruttering til fritidsaktiviteter. Det viser seg imidlertid at det kan være en
rekrutteringsutfordring. De elevene som bl.a. ikke opplever tilhørighet deltar heller ikke like mye
i fritidsaktiviteter. Aktivitetstilbudet og rekrutteringen bør kontinuerlig vurderes og videreutvikle
i tråd med utfordringsbildet og behov. Aktivitetskortet, som bidrar til at alle barn og unge får
mulighet til å være aktive på fritiden uavhengig av forelderens økonomiske situasjon, er viktig å
opprettholde (tiltak 18).
Det er også viktig at frivillige lag og foreninger implementerer gode forebyggende alkovettretningslinjer i sin organisasjon. Karmøy kommune kan oppfordre frivillige lag og foreninger til å
gjennomføre dette (tiltak 19).
Planavdelingen i kommunen har fokus på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved
reguleringsplaner og utforming av nye områder. Gode, trivelige, lyse, åpne og oversiktlige
områder skaper økt trivsel og tiltrekker seg flere folk som reduserer sannsynligheten for uønsket
atferd (tiltak 20).
Fra tid til annen er det enkelte utfordringer i lokalsamfunn i Karmøy kommune. Utfordringer
tenderer å flytte på seg. Utfordringene kan eksempelvis bestå av eksperimentering og bruk/salg
av alkohol, stjeling, skulking, illegale rusmidler, voldsepisoder, mobbing m.m. Dette kan skape
bekymring og usikkerhet hos eksempelvis ungdommen selv, foreldre, næringsliv, på skolen og på
fritiden. Utfordringene tas opp og diskuteres i skolens psykososiale team og/eller SLTarbeidsgruppe og forsøkes løst med lokale aktører. Eksempel på tiltak kan være informasjon til
foreldre, foreldremøter, opprettelse av natteravn, tettere dialog med de ulike
fritidstilbudene/næringsliv m.m. Tilstedeværelse, samarbeid og tydelige grenser med lokale
aktører legger en demper på negativ atferd og gir økt trygghet (tiltak 21).
Bruk av anabole steroider ser ikke ut til å ha utviklet seg bekymringsfullt. I Karmøy kommune
arbeider politiet aksjonsbasert med særlig fokus på treningssentre i forhold til problematikken.
Politiet arbeider aksjonsbaserte på dette feltet (tiltak 22).
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Tiltak barn og unge
Nr. Tiltak
8
Ungdata undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år ved
ungdomsskolene og videregående opplæring.
Undersøkelsen benyttes i det forebyggende arbeidet.
9
SLT-koordinator stillingen er økt til 100 prosent. Arbeidet
videreutvikles.
10
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at
det er greit å kontakte andre foresatte dersom andres
ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.
Nr. Tiltak – skole
11
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid.
Fokuset skal særlig rettes mot ungdom, foresatte og
hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om
rusmidler. Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
12
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende
program. Det igangsettes en prosess hvor det skal
utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og
innkomne innspill.
13
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene
på ungdoms- og videregående opplæring hvem de kan
snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.
14
For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen
enklere arrangeres overgangsleiren «ett steg opp».
Leiren videreføres og utvikles.

15

16

Nr.
17
18
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Ansvar
NOVA, KoRus vest, SLTkoordinator i samarbeid med
skolene og SLT-arbeidsgruppe.
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe
og SLT-koordinator.
Skolene og skolesjefen.

Ansvar
SLT-koordinator,
virksomhetsleder
barnevernstjenesten og
forebyggende gruppe politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur
og SLT-koordinator.

Skolesjef og skolene.

Oppvekst og kultur, helse- og
omsorg, SLT-arbeidsgruppe,
videregående opplæring,
folkehelse-, frivillighets- og
SLT-koordinator
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik Skolene, SLT-arbeidsgruppe
at psykososiale team kan videreutvikles. Det bør også
og politirådet.
vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og
elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i
Kommunalsjef oppvekst og
ungdomsskolene dvs. skolehelsetjenesten og/eller
kultur og kommunalsjef helse
sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
og omsorg.
mulighetsrom.
Tiltak – fritid
Ansvar
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i
Oppvekst og kultur.
Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at
Virksomhetsleder kultur,
alle kan ha en meningsfull fritid. Aktivitetskort er en
Folkehelse-, Frivillighets- og
viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
SLT-koordinator.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige
Rådgiver idrett og SLTlag og foreninger.
koordinator.
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Nr.
20

21

22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende
samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av områdereguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor
ungdomsmiljøene sammen med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte
arbeid for å forebygge bruk av anabole steroider særlig i
treningsstudioer.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling
for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLTarbeidsgruppe, frivillighetsog SLT-koordinator.
Politiet.

6.4 Rusforebyggende tiltak voksne
Som nevnt tidligere under alkoholpolitikk (se 6.1) er tre nasjonale virkemidler omtalt:
1. prisregulering
2. tilgjengelighetsreguleringer og
3. informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I dette kapitelet omtales rusforebyggende tiltak utover dette.
Det finnes mange ulike måter å utvikle alkoholmisbruk på. En utvikler ikke alkoholmisbruk på en
dag eller uke. Men drikker en gradvis over tid, kan hjernen og kroppen venne seg til alkohol,
toleransen blir større og en trenger mer alkohol for å oppleve samme rus som tidligere. Behovet
kan øke og på sikt kan det føre til avhengighet. Det er mye å vinne på å forhindre at milde og
moderate problemer forverres. Og det finnes hjelp. Første steg er å snakke med noen en stoler på
som eksempelvis fastlegen, ringe rustelefonen, kirkens SOS eller mental helse sin hjelpetelefon. Et
av innspillene i open space var bedre informasjon om hvor en kunne henvende seg for å få hjelp.
Innspillet kom midlertidig før kommunen fikk nye nettsider. Opplevd tilgjengelig informasjon og
informasjonsmateriell på nettsidene bør gjennomgås for å se om den treffer målgruppen (tiltak
23).
Erfaringsmessig er det vanskelig å snakke om alkohol og spillproblematikk. Temaet blir ofte lite
adressert. Fastlegen har en viktig rolle i arbeid ved å bringe temaet på banen i møte med sine
pasienter. Ved mer kompleks problematikk er det spesialisthelsetjenesten som må på banen. En
annen utfordring er misbruk av legale smertestillende legemidler hos voksne. Fastlegene har her
en viktig rolle. De nevnte problemstillingene bør drøftes med fastlegene (tiltak 24).
Kompetanse om alkohol og rus er viktig å inneha i alle tjenestene for å møte utfordringer som
arbeidstaker og arbeidsgiver. Særlig kan dette behovet knyttes til den kommende eldre
befolkningen som på sikt kan gi økt utfordring i tjenestene på sikt (tiltak 25).
Arbeidslivet som rusmiddelfri sone står fortsatt sterkt i Norge. Men i gråsonen mellom arbeidsliv
og fritid har alkohol utviklet seg til å spille en viktig rolle. Eksempel på dette kan være
lønningspils, seminarer m.m. I Karmøy kommune er Akan- arbeidet forankret og målet er rus og
spillefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som har eller er i ferd med å utvikle rus- og spilleproblemer
får bistand til å mestre det. Det er ledelsen som har hovedansvaret for at rus- og spillpolitikken
gjennomføres. Dette er et viktig ledd for å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidsmiljø og det bør videreføres (tiltak 26).
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Karmøy kommune har videre et befolkningsrettet tilbud i regi av friskliv og mestring. Friskliv og
mestring tilbyr bl.a. kurs i tobakks- og snusslutt (tiltak 27). Som en del av frisklivstilbudet i
Karmøy kommune gir rus og psykisk helsetjeneste tilbud om Rask psykisk helsehjelp, RPH.
Tilbudet gis ved lette til moderate psykisk vansker, der rusvansker kan være en del av
problemstillingen (tiltak 28).
Tiltak voksne
Nr. Tiltak
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om
hvor/hvordan en kan få hjelp
24
Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og
kunnskap omkring rusutfordringer, misbruk av
legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha
grunnkompetanse om rusmidler. Helse- og omsorg
vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø
videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og
snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved
lette til moderate psykiske vansker. Rusvansker kan være
en del av problemstillingen.

Ansvar
Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i
samarbeid med fastlegene
Avdelingsleder omsorg i
samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og
omsorg
Rus og psykisk helse, helse og
omsorg.

7. FOKUSOMRÅDE TO: TIDLIG INTERVENSJON BARN OG UNGE I
RISIKO
Tidlig intervensjon handler om å bistå så tidlig som mulig i forhold til alder og problemutvikling.
Opptrappingsplanen for rus (2016-2020) understreker viktigheten av tidlig innsats. Dette er ikke
noen ny satsning. Regjeringen påpeker at det i dagens samfunn er behov for å utvikle gode og
effektive tjenester tidlig i forløpet og derigjennom redusere behovet for og bruken av mer
spesialiserte tjenester. Målet er at en skal identifisere og håndtere et problem på et så tidlig
tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det er sterke føringer
fra regjeringens side og faglig sett at tidlig intervensjon bør styrkes.
For å lykkes med tidlig intervensjon må tjenestene ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å
oppdage og strategier for å handle ved bekymring. Arbeidet forutsetter tverrfaglig- og tverretatlig
samarbeid, tilgjengelighet og tjenester hvor de ansatte har kjennskap til ansvarsområder,
handlingsrom og rettslige rammer. Det er viktig at systemene oppfattes tilgjengelig og at
brukerne har tillit til systemene. På den måten kan brukerne finne systemene og systemene finne
brukerne.
Planen fokuserer på tre områder i forhold til tidlig intervensjon;
1. Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler.
2. Barn og unge i familier med rusproblemer.
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3. Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte
skader.

7.1 Ufødte barn, som er i fare for eller blir eksponert for alkohol og/eller andre
rusmidler.
Rusmiddelbruk under graviditet fører til økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner og
alvorlige abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet, misdannelser og psykomotoriske
forstyrrelser. Selv små mengder alkohol kan gjøre skader på fosteret. Norske myndigheter tilrår
derfor totalavhold under graviditeten for å forebygge rusrelaterte skader hos barn.
Illegale rusmidler i svangerskapet er skadelig for fosteret; blant annet med økt risiko for abort og
tidlig fødsel, misdannelser i organer, påvirkning av hjernens utvikling og fare for abstinenser etter
fødsel. Skadene avhenger av type rusmidler og påvirkes også av mengde og frekvens. I tillegg gir
bruk av narkotiske stoffer generelt nedsatt helse for mor. De sosiale rammene rundt
svangerskapet er heller ikke tilfredsstillende for en god og sunn utvikling under svangerskapet og
etter fødselen. Derfor er det avgjørende at mor får hjelp for å avslutte sin rusmiddelbruk tidlig i
svangerskapet.
Universell rusforebyggende svangerskapsoppfølging
Erfaring og forskning viser at det kan være vanskelig for helsepersonell å ta opp bruk av alkohol
med pasientene. Alkohol er et akseptert rusmiddel i vår kultur. Alle gravide kartlegges for rus- og
alkoholvaner når de går til lege eller jordmor for svangerskapsoppfølging. Gravide følges i
Karmøy kommune opp av fastleger og jordmødre.
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på første
konsultasjon. Jordmødrene kartlegger bruk av rusmidler gjennom samtale. Jordmortjenesten
opplever at denne fremgangsmåten gir gode samtaler omkring rusmidler (tiltak 29).
Oppfølging av gravide som bruker rusmidler
Dersom kvinnen selv, familie, helsepersonell eller andre er bekymret for at et ufødt barn er i fare
for å bli eksponert for alkohol eller andre rusmidler, er det viktig med lett tilgjengelig kunnskap
om hvordan handle. Ansvaret for gravide rusmiddelmisbrukere ligger i kommunen, men
tiltakene gjøres ofte i spesialisthelsetjenesten. Gravide misbrukere kan «tilbakeholdes» i en
institusjon uten eget samtykke i hele eller deler av svangerskapet, dersom misbruket er av en slik
art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Familier som trenger det,
følges videre opp fra fødsel gjennom spesialisthelsetjenesten. Her lokalt samarbeides det særlig
med Helse fonna og Blå Kors Haugaland A-senter sitt tiltak ovenfor gravide og småbarnsforeldre
med rusproblemer.
Kommunen følger den faglig nasjonale retningslinjen for behandling og oppfølging av gravide
LAR-pasienter i svangerskapet for å identifisere, handle og samhandle når gravide bruker
rusmidler. Retningslinjen inkluderer også oppfølging av barnet og familien frem til skolealder.
Den forplikter bl.a. helsestasjonstjenesten, rus og psykisk helse og barnevernstjenesten og de skal
sikre rask innsats med avklarte ansvarsforhold (tiltak 30).
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Tiltak ufødte barn, som er i fare for å bli eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler
Nr. Tiltak - fritid
Ansvar
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide Virksomhetsleder skolehelsefor bruk av rusmidler på første konsultasjon. Tjenesten
og helsestasjonstjenesten
har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som Virksomhetsleder rus og
bruker rusmidler videreføres.
psykisk helse og barnevern.

7.2 Barn og unge i familier med rusproblematikk
Det er usikkert hvor mange barn som vokser opp i rusfamilier. Men det anslås at ca. 8,3 % av barn
i Norge har en eller to foreldre som misbruker alkohol. Ca. 6,5 % av barn og unge har foreldre
med alkoholmisbruk som går utover daglig fungering og omsorgsevne. En kan anta at Karmøy
kommune ligger ca. på landsgjennomsnittet men det er vanskelig å fastslå eksakt fordi mange av
disse foreldrene har mindre synlig eller kjent rusproblematikk. Når det gjelder antall registrerte
brukere som mottar tjenester for rus og/eller rus og psykiske helsetjenester, benyttes som tidligere
nevnt brukerplan. Det er registrert 61 barn som pårørende. De fleste av disse foreldrene har ikke
omsorg for sine barn, men de har samvær/kontakt med dem.
Flere studier viser at barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk har forhøyet risiko
for en rekke problemer og symptomer. Dette kan vise seg allerede når barna er små. På skolen kan
barna slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Vanskene kan følge barna inn i
ungdomsårene. Sammenliknet med andre unge voksne har barn som har vokst opp i en
misbrukerfamilie økt risiko for å utvikle emosjonelle, kognitive, sosiale og psykiske problemer
enn normalbefolkningen. De har også i større grad enn andre risiko for å utvikle egne
rusproblemer. Mange voksne med omfattende hjelpebehov, blant annet på grunn av
rusavhengighet, forteller at de ble oversett og forsømt i barne- og ungdomsårene. Det er derfor
avgjørende at barn som vokser opp med rusbelastede foreldre identifiseres tidlig.
Bruk av rusmidler kan i enkelte tilfeller føre til familievold. Karmøy kommune har deltatt i et
interkommunalt arbeid hvor en har utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Videre
er det igangsatt en omfattende tverretatlig og tverrfaglig kompetanseheving fra RVTS (regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Kompetansehevingen skal
bidra til tidligere oppdagelse og bevisstgjøring av vold i nære relasjoner for ansatte i tjenestene i
Karmøy kommune. Arbeidet videreføres (tiltak 31).
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Å se at noen har et problem er ikke så vanskelig. Å gripe fatt i det, avklare og følge opp, viser seg
derimot vanskeligere. I noen tilfeller vil tegn på mistilpasning eller atferdsavvik være forløperen
til rusproblemer. Helsedirektoratet har utarbeidet ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig
oppdagelse av utsatte barn og unge». Målet er å komme med kunnskapsbasert anbefalinger til
kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos ledere og ansatte i kommunen.
På den måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og få tilpasset hjelp og oppfølging.
Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men normgivende.
Ved å bygge opp kompetanse, oppmerksomhet og kapasitet i barnehage, skole og blant ledere og
ansatte i aktuelle tjenester og sektorer vil ”oppdagelsesrisikoen” øke og tidlig identifisering finne
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sted. Aktuelle sektorer er skole, barnehage, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politi, ansatte i
helse og omsorgstjenester som har regelmessig oppfølging av barn og unge og helse og
omsorgstjenester som har ansvar for voksne som har barn som pårørende.
Alle barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Karmøy kommune har
prosedyrer for å fange opp barn som bekymrer. Disse retningslinjene bør sees i sammenheng med
ny nasjonal faglig veileder og settes i system utfra eksisterende arbeid (tiltak 32).
Barnehage
Barnehagene er bevisst sin rolle i å jobbe forebyggende for at barn ikke skal falle utenom som
ungdommer og voksne. Dette fokuset ligger i barnehagens samfunnsmandat og er med i
foreldresamarbeidet både når barna starter i barnehagen og videre. Barnehagene har også fokus
på at Karmøy kommune er en "av og til" kommune og har dette med i veiledning og samarbeid
med foreldre.
Barnehagene er en viktig arena for å se barns situasjon og samspill med foresatte. Barnehagene
har ansvar for å finne, bistå og legge til rette for barn med særskilte vansker og kontakte
barnevernstjenesten når barnet har behov for bistand derfra. Et tiltak som er startet er "tid til". Det
er et tverretatlig forebyggende konsultasjons team. Her samarbeider helsestasjon, PP-tjenesten
(pedagogisk-psykologisk tjenesten), barnevern og oppvekst- og kultur (tiltak 33).
Barnehagene har satt foreldreveiledning i system for barn med særskilte vansker. Det foregår en
utvidet satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og tilgjengelighet.
Satsningen videreføres (tiltak 34).
Skolene
Skolen er en unik arena til å observere hvert enkelt barn og lærerne har kompetanse til å se barns
utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra
kompetanse innen dette feltet. Arbeidet videreføres (tiltak 35).
Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten er i en unik posisjon til å oppdage og intervenere i forhold til barn som
lever i familier med rusproblematikk fordi de fleste familier benytter tilbudet. Helsestasjonen
tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud som del av
helsestasjonstilbudet. I tillegg er det ansatt en psykolog som skal benytte deler av stillingen til
familieveiledning. Arbeidet videreføres (tiltak 36).
Barnevernstjenesten
Barnevernet kan med hjemmel i lov bistå foresatte og gripe inn ved vurdering av svikt i
omsorgssituasjonen eller hvis det er grunnlag for at barnets helse- og utvikling skades på sikt. I
familier der rusbruk preger oppvekstsvilkårene skal barns interesser og behov gå foran
omsorgspersonens ønsker og behov. Barnevernet kan fremme sak om omsorgsovertakelse hvor
rettsapparatet avgjør utfallet. Barnevernet kan også med samtykke fra foresatte eller dom
iverksette hjelpetiltak i familien.
For barnevernstjenesten i Karmøy kommune viser utviklingen nå at det er færre barn under
omsorg opp til 18 år. Det har vært større fokus og innsats på forebygging enn tidligere i familiene
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slik at barn og unge kan bo hos sine biologiske foreldre. For ungdom mellom 18 og 23 år som får
ettervern er det en økning. Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør
videreføres (tiltak 37).
Barnevernstjenesten er avhengig av at skolene, skolehelsetjenesten, helsestasjon, barnehage,
foresatte, nav politi m.m. melder fra til barnevernet. Barnevernet vurderer meldingen og vurderer
om de skal handle på bakgrunn av bekymringen. Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer i
enhetene for vurdering av bekymring og rutiner for melding til barnevernet. Barnevernstjenesten
har opprettet kontaktpersoner for å styrke samhandlingen med skolene og barnehagene (tiltak
38).
Kommunale enheter som yter tjenester til voksne
Kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med rus og /eller rus og psykiske lidelser
må ha sterkt fokus på foreldrerollen. Hvordan påvirker rusmiddelbruken familiemønsteret og
hvordan har barnet det? Gjennom den systematiske kartlegging brukerplan kartlegges brukerens
familiesituasjon og nødvendige tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater (tiltak 39).
Frivillige organisasjoner og spesialisthelsetjenesten
Flere frivillige og ideelle organisasjoner har gode tilbud til barn, ungdom og voksne som
pårørende her lokalt. Det gjelder blant annet veiledningssenteret for pårørende som har tilbud om
grupper og individuelle samtaler. Rus og psykisk helsetjeneste i kommunen har hatt godt
samarbeid med veiledningssenteret i flere år. Veiledningssenteret er et godt supplement til det
offentlige og har en fri rolle som gjør at de kan nå pårørende. Blåkors Haugaland A-senter og
Helse Fonna gir også tilbud til barn som pårørende. Det må sikres at kommunen har tilstrekkelig
kjennskap til aktuelle aktører og utvikler samarbeid med disse (tiltak 40).
Tiltak barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende
kompetanseheving for å avdekke vold i nære relasjoner
videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere
ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig oppdagelse av
utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med
voksne hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid
til» skal forebygge psykososiale vansker blant
barnehagebarn.
34
Foregår utvidet satsning på foreldreveiledningen i form
av kompetanseheving og tilgjengelighet. Arbeidet
videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se
barns utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har
sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.

Ansvar
Kommunalsjef helse og
omsorg og oppvekst og kultur
sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole,
barnehage, skolehelse- og
helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder skole og
skolene.
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Nr.
36

37

38

39

40

Tiltak
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og
det planlegges gruppetilbud i samarbeid med
kommunepsykolog.
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale
retningslinjer og bør videreføres.
Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for
skolene og barnehagene for å styrke samhandlingen og
senke terskelen for å ta kontakt.
Kartleggingsverktøyet brukerplan benyttes for å
kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. nødvendig
tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater.

Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir
tilbud til barn, ungdom og voksne som pårørende og
invitere til samarbeid.

Ansvar
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skole,
barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV, SLT-koordinator.

7.3 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker.
Som tidligere nevnt, viser ungdataundersøkelsen at ungdom som begynner å drikke tidlig, kan ha
adferdsmønster som kjennetegnes av andre typer antisosial atferd og etter hvert bruk av tyngre
rusmidler. Ungdom i utenforskap er et begrep som er brukt om unge mellom ca. 11 og 24 år som
er marginaliserte i forhold til samfunnet. Dette betyr at de kan ha vokst opp i lite støttende
familier, har mye skolefravær, sliter med psykiske vansker, utvikler atferd med normbrudd og
kriminalitet og eksperimenterer og bruker illegale rusmidler.
Når unge med rusproblemer først blir oppdaget, har mange allerede et omfattende rusproblem.
At kommunene ikke klarer å fange opp unge med rusproblemer tyder i følge opptrappingsplanen
for rus 2016-2020 at tjenestene har gjort seg for lite tilgjengelige. Det blir ofte påpekt et behov for
mer oversikt over relevante hjelpetiltak og etablere gode samarbeids- og henvisningsrutiner i
kommunene. Selv om det foregår mye bra arbeid i Karmøy kommune på feltet, er det
forbedringsmuligheter i det tverretatlige og tverrfaglige tilbudet ovenfor unge, ungdom og
voksne. Kommunikasjon, samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å bryte
ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen. Slike diskusjoner
og påfølgende tiltak er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer. Arbeidet bør fortsette (tiltak
41).
Barnevernstjenesten
Terskelen inn i barnevernet kan oppleves høy i forhold til barnevernets prioriterte oppgaver når
det er snakk om tidlig fase i problemutviklingen. For å avdekke tidlig problemutviklingen skal
helsesykepleier og/eller sosiallærer ved skolene benyttes i Karmøy kommune.
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Men barneverntjenesten ønsker å bidra med tiltak for å hjelpe familier med barn og ungdom
tidligst mulig. Av aktuelle tiltak for tidlig innsats, tilbyr barneverntjenesten bl.a. hasteveiledning,
bred innsats ved bekymring for rusmisbrukene foreldre og muligheter for å benytte
prosjektveileder med spesielt fokus og ansvar for ungdom og rus. Hasteveiledning vurderes i
saker der situasjonen vurderes akutt, og behov for umiddelbar veiledning er stort med tanke på å
forebygge utilsiktede flyttinger.
Barnevernstjenesten har utvidet virksomheten med LOS-stilling. Stillingens er et lavterskeltilbud
og hovedoppgavene er knyttet til barn og unge som er i risikosonen for å falle utenfor skolen.
Målet er å følge opp ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige tilbud og tettere
oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Stillingen er en 4- årlig prosjektstilling som
mottar tilskuddsmidler. Stillingen bør vurderes å fases inn i ordinær drift (tiltak 42).
Barnevernstjenesten har videre en ansatt som arbeider spesifikt med ungdom og rus i forhold til
barnevernloven. Stillingen har også ansvar for tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå. Dette
kan være i forhold til skolene, foreldrenettverk, veiledning av foreldre på bakgrunn av innmeldte
saker og annet forebyggende arbeid. Satsningen for å møte ungdommer som har rusutfordringer
med spesiell kompetanse bør videreføres (tiltak 43). Barnevernstjenesten kan også koble på andre
tiltak som eksempelvis MST (multisystemisk terapi) i saker med store rus- og atferdsvansker. I
tillegg kan barneverntjenesten flytte ungdom til institusjon etter vedtak fra Fylkesnemnda, samt
henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten og sosiallærerne har, som tidligere nevnt, ansvar for å håndtere tidlig
problemutvikling. Dette skal skje i samarbeid med skolene, PP-tjenesten, hjemmet og/eller
barnevernstjenesten.
I tillegg er det lavterskeltilbud i form av helsestasjon for ungdom (HFU) mellom 13 og 20 år. På
HFU møter en to helsesykepleiere, en psykolog og en lege. Tilbudet er lokalisert på Norheim og
Åkra. Det er ikke først og fremst rusrelaterte spørsmål som tas opp, men problemstillinger knyttet
til seksualitet og psykisk helse (tiltak 43).
Hvilke kommunikasjonsformer som bør benyttes for å nå ungdommen har vært drøftet i SLTarbeidsgruppe. Ungdommen benytter mye digitale medier i sin kommunikasjon. Kommunen bør
vurdere om et er mulig innenfor dagens tjenestetilbud å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform med ungdommene (tiltak 44).
MO – senteret
MO-senteret (Mottaks og oppfølgingssenteret) har et omfattende tilbud til de som sliter med
rusutfordringer. Tilbudet er gratis og gjelder fra fylte 18 år. MO-senteret er organisert i avdeling
for rus og psykisk helse som omtales i plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024. Planen kan
leses her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf
Spesialisthelsetjenesten
MO-senteret og fastlegene kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten tilbyr
rusbehandling. Spesialisthelsetjenesten har bl.a. ansvar for oppfølging før og etter eventuell
institusjonsbehandling, re-innleggelser, poliklinisk behandling og brukerstyrte senger. Ansvaret
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og tilbudet omtales i plan for psykisk helse og rus 2018-2024 (side 11). Planen kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf
Videregående opplæring
Det er opprettet egne tverretatlige psykososiale team ved videregående skoler i Karmøy
kommune. Disse arbeider med å forebygge problematferd og sette inn tiltak mot individer i
risikosone. Politiet bidrar også med «bry deg» kampanjer mot russen. Rogaland fylkeskommune
foreslår å starte et systematisk tverrfaglig arbeid med rammeverk for russefeiring. Arbeidet er i
samarbeid med politiet og det er basert på en del utfordringer som russen opplever. SLTfunksjonen er også foreslått inn i arbeidet. SLT-koordinator i Karmøy kommune skal representere
SLT-nettverket i nord (tiltak 45).
Videregående skolene har også egne ressurser i form av sosiallærere og skolehelsetjeneste.
Stiftelsen Karmsund ABR har opprettet Hauge videregående skole, en alternativ skole for de
elevene som trenger tilrettelegging og et mindre miljø.
OT (oppfølgingstjenesten) er en del av videregående opplæring. De arbeider med tilrettelegging
av skolegang eller alternative opplæringsløp. For enkelte av elevene i denne målgruppen kan
bruk av rusmidler være en medvirkende faktor for at de faller utenfor skolen. Det å være utenfor
skole/arbeidsliv er igjen en faktor for å utvikle problematisk rusatferd. Karmøy kommune har et
godt samarbeid med videregående opplæring og OT (tiltak 45).
NAV Karmøy
NAV Karmøy-Bokn prioriterer unge under 30 år. Denne gruppen følges tett opp, får individuell
oppfølging og prioriteres men tanke på aktiviteter og andre arbeidsrettede tiltak via NAV.
Kompetanse om rus og gode samarbeidslinjer til andre deler av hjelpeapparatet er viktig for å
sikre en helhetlig og målrettet innsats (tiltak 46).
Forebyggende gruppe Karmøy lensmannskontor / SLT-arbeidet
Politiet benytter bekymringssamtalen som metode ved bekymring. Målet med samtalen er å finne
de bakenforliggende årsaker og bringe dette videre til andre i hjelpeapparatet.
Det er flere lovbrudd relatert til illegale rusmidler og da særlig hasj. Om lovbruddet ikke er så
alvorlig kan ungdommene idømmes påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt. I 2019 er det i
overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Det er fra ulike arenaer meldt inn behov for mer systematisk oppfølging av
disse ungdommene i risikosonen og et behov for å koordinere arbeidet.
Sør-Vest politidistrikt utarbeidet et notat til de lokale politienhetene og kommunene. Her
beskrives SLT-arbeidet i et forsøk på å få det mest mulig likt i tilhørende kommuner. Det som
beskrives i notatet er stort sett satt i system. Men Sør-Vest politidistrikt foreslår i tillegg å opprette
en operativ SLT-gruppe. Til denne gruppen er det foreslått at registrerte straffesaker legges til
grunn for agendaen i møtet. Det bør i et evt. slikt arbeid tilstrebes å benytte allerede eksisterende
systemer som eksempelvis psykososiale team. Politiet vil her kunne arbeide utfra
straffesaksgjennomføringen og ta sin del av ansvaret for oppfølgingen. Kommunen kan ta sin del
av oppfølgingen. Det er imidlertid behov for å se på arbeidet ytterligere utfra gjeldende lovverk,
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og se på grensesnitt mot psykososiale team før iverksettelse. Et slikt arbeid må forankres og
drøftes i SLT-arbeidsgruppen og politirådet (tiltak 47).
Det pågår også et arbeid i SLT-nettverket i nordfylket for å arbeide mer systematisk for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering. Prosjektet
som en har valgt å kalle «Radex», vil få en egen lokal gruppe som igjen vil knyttes opp mot
interkommunalt samarbeid. Hovedfokus er å få ut kunnskap blant de som arbeider med unge for
å kunne avdekke tidligere (tiltak 48).
Ungdomsoppfølging
Konfliktrådsbehandlingene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er ment som målrettede
reaksjoner som har til hensikt å forebygge fremtidig kriminalitet. Ungdomsoppfølging er en
strafferettslig reaksjon for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet,
men ikke så alvorlig at det er grunnlag for å bli idømt ungdomsstraff.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. De kan benyttes i saker uten personlig offer, som eksempelvis
narkotikakriminalitet. Ungdomsstraff er strengere enn ungdomsoppfølging. Det er oppnådd gode
resultater på området og regjerningen prioriterer alternative straffegjennomføringer. Det er i
overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune som er idømt ungdomsoppfølging eller
ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging. Gjenopprettende prosess er krevende,
gjerningspersonen må kunne lytte, vise forståelse, ta ansvar og reflektere høyt rundt sine
handlinger. Det er Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet,
barnevernstjenesten, SLT-koordinator og andre aktuelle aktører (tiltak 49).
Møteplassen
Møteplassen er et tiltak i regi av IOGT som drives i Karmøy kommune for ungdom som synes
livet er utfordrende. Enkelte av ungdommene på møteplassen har rusutfordringer. Møteplassen
drives som et lavterskeltilbud som gir individuell oppfølging. Møteplassen driver også
gruppetiltaket «UngZone» for ungdom i utenforskap fra lavinntektsfamilier. Totalt var det 96
ungdommer i tiltakene møteplassen og/eller UngZone i 2019. Tiltaket tilbys i samarbeid med
ungdomsskole og/eller videregående skole. Møteplassen har i tillegg inngått et samarbeid med
Helse fonna hvor de får veiledning av psykologspesialist ved Karmøy DPS. Møteplassen får årlig
driftstilskudd fra Karmøy kommune. Det anbefales at driftstilskuddet videreføres (tiltak 50).
Tiltak ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til
Rådmannen, Kommunalsjef
hverandre er viktige brikker for å bryte ned barrierer for
helse og omsorg og oppvekst
samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLTog kultur, politirådet og SLTarbeidsgruppen. Slike diskusjoner er viktige for
arbeidsgruppe.
kontinuerlig å gjøre forbedringer.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp
Virksomhetsleder
ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige barnevernstjenesten og helse
tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i
ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.
32

Nr.
43

44
45

46

47

48

49

50

51

Tiltak
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer
med rusutfordringer (i forhold til barnevernsloven) og
tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør videreføres.
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det
er mest fokus på seksualitet og psykisk helse.
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens
tjenestetilbud til å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform for å nå flere
Karmøy kommune har et godt samarbeid med
videregående opplæring og OT. Samarbeidet bør
videreutvikles.

NAV Karmøy prioriterer unge opp til 30 år slik at de skal
komme i aktivitet gjennom kvalifisering og arbeide og/
eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot
allerede etablerte samarbeidsorganer om det skal
opprettes en operativ SLT gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle
ytringer og radikalisering.
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom
konfliktrådet, barnevernstjenesten, SLT-koordinator og
andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket møteplassen
anbefales videreført og tar i forbindelse med årlige
budsjettbehandlinger.

Ansvar
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
SLT- arbeidsgruppe

Virksomhetsleder skole,
barnevernstjenesten,
skolehelse og
helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
NAV

SLT-arbeidsgruppe, politirådet
og politiet.

SLT-koordinator, politikontakt
og interkommunal SLTnettverk.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten, skole og
SLT-koordinator.
Rådmannen

8. FOKUSOMRÅDE TRE: TJENESTER TIL RUSAVHENGIGE
Årsaken til rusmiddelavhengighet kan forstås fra ulike forklaringsmodeller. Tradisjonelt sett har
rusavhengighet vært forklart med viljessvakhet hos misbruker. Avhengighet kan også forklares
utfra en læringsprosess. Fra et sosiologisk perspektiv ser en på hvilke samfunnsforhold som
påvirker rusbruken. Avhengighet kan ses på som et symptom på bakenforliggende sosiale og
psykologiske forhold som rusmiddelbruken er en måte å håndtere problemene på. Avhengighet
forklares også ved belønningsteori. Rusmidler gir velbehag og nye inntak demper ubehag. Ved
gjentatte rusinntak forstyrres mekanismer i hjernen slik at kontroll og impulskontroll svekkes.
De ulike forklaringsmodellene bør sees i sammenheng og gi grunnlag for tilnærming og
tiltaksinnretning. På generelt grunnlag kan en si at veien ut av rusproblemer preges av
ambivalens. Uforutsigbarhet og stress påvirker ofte endringsprosessen negativt mens opplevd
grad av trygghet og kontroll, langsiktighet i relasjoner og forutsigbarhet er positive faktorer.
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I plan for psykisk helse og rusarbeid (2018-2024) beskrives innsats rettet mot mennesker som har
utviklet rusmiddelavhengighet, eller som har så omfattende problematikk at det er behov for
rusfaglige tjenester. Planen gjelder for de over 18 år og tar for seg:
- Organisering og innhold i tjenestene – rus og psykisk helse.
- Brukernes behov og tjenestenes utfordringer.
- Hovedmål og tiltak frem mot 2024.
Det overordnede målet med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og
rusmiddelavhengighet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. I
tillegg er målet at alle skal leve et mest mulig normalt liv og være innlemmet i lokalsamfunnet de
er en del av. Brukernes behov skal være utgangspunkt for tjenestene. Brukerperspektiv og
brukermedvirkning framheves som viktig. Planen har 5 hovedmål som det skal arbeides videre
med. Disse er som følger:
-

Hovedmål 1 Avklaring sammen med brukerne hvilken hjelp som trengs til enhver tid for å
kunne mestre egen livssituasjon
Hovedmål 2 Tilgjengelige og fremtidsrettede tjenester
Hovedmål 3 Arbeid og aktivitetstilbud som gir meningsfulle og tilrettelagte oppgaver i
hverdagen
Hovedmål 4 Organisere tjenestene på en måte som fremmer virkningsfulle, effektive og
samordnede tiltak for brukeren
Hovedmål 5 Psykisk helse- og rustjenester skal være integrert i utviklingen av kommunens
framtidige tjenester

Fullstendig plandokument kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf

9: DELTAKERE I PLANARBEIDET
Det er gjennomført tre separate brukermedvirkninger: open space, cafedialog og
fokusgruppeintervju med ungdommer. For å systematisere innspillene linkes de opp mot de tre
forebyggende strategiene. Den første er universelle befolkningsrettede tiltak
(primærforebyggende). Strategi to er rettet mot personer som står i fare for å utvikle et
rusproblem (sekundærforebygging) og strategi tre retter seg mot individer som har varig
definerte plager (tertiærforebygging).
Open space
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemene i Karmøy?» ble
gjennomført 3. oktober 2017. Her var det 24 deltakere til stede. De representerte Skudenes
ungdomsskole, Natteravnene i Skudenes og på Åkra, Rogaland videregående skole, Helsebanken,
HEART Karmøy, brukerrepresentantene, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå kors Åkra,
Kulturhuset i Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen IOGT, representanter fra mottaks- og
oppfølgingssenteret, kultur og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune samt engasjerte
Karmøybuer. Innspillene fra open space ble sammenfattet i en rapport som ble politisk behandlet
(sak 143/17). Hovedformålet med open space var å identifisere viktige fokusområder for planen.

34

Forebyggende strategier
Primærforebyggende:
brede befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt vi gjør»

Innspill fra open space
Faresignaler i barneskolen
Er det mulig å redusere tilgjengelighet av rusmidler i Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle forskjeller i Karmøy?
Hvordan skape en sunn ruskultur?
Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å avstå fra rusdebuten?
Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Er de eldres økende vinforbruk noe som er problematisk i
Karmøy?

Sekundærforebyggende:
rettet mot individer som lever
med økt risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot individer som har
definert varige plager

Tidlig intervensjon i utsatte familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko) til en meningsfull hverdag?
Ettervern pårørende/avhengig
Få ut info/ hvor henvende seg?
(Gjelder område 2 og 3)
Info til foreldre/unge, med riktig info/FAKTA! (Kan gjelde alle
tre områdene)
Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy
kommune.

Cafe dialog
Innspillene som kom inn under open space berørte mange områder og kommunale planer. Derfor
ble det arrangert cafe-dialog den 21. mars 2018 for planarbeid i grunnskole, rus og
psykiatritjenesten og forebyggende rusarbeid. På cafedialogen møtte 24 representanter fra
følgende områder: politiker, engasjerte Karmøybuer, BIO, LPP, Heart Karmøy, Stiftelsen
Karmsund ABR, Karmøy DPS og Karmøy kommune (sentraladministrasjonen, helse og omsorg,
oppvekst og kultur og teknisk). Sammenhengen mellom open space og temaene i cafedialogen
sees i tabellen under. Tabellen viser også hvilke temaer og områder som er relevant for hvilken
plan.
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Forebyggende
strategier
Primærforebyggende:
brede
befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt
vi gjør»

Sekundærforebyggende:
rettet mot
individer som
lever med økt
risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot
individer som har
definert varige
plager

Innspill open space
Faresignaler i barneskolen
Hvordan forhindre at ungdom
begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å
avstå fra rusdebuten?
Hvordan engasjere foreldre
gjennom hele ungdomsskolen?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Hvordan skape en sunn
ruskultur?
Er de eldres økende vinforbruk
noe som er problematisk i
Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle
forskjeller i Karmøy?
Tidlig intervensjon i utsatte
familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko)
til en meningsfull hverdag?
Få ut info/ hvor henvende seg?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Få ut info/ hvor henvende seg?
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Ettervern pårørende/avhengig
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Resulterte i følgende tema
i cafe dialogen
Rusforebyggende arbeid
og engasjerte foreldre
gjennom hele
grunnskolen.

Tilgjengelighet av
rusmidler.

Relevant for

Relevant for
rusmiddelpolitisk
handlingsplan
og planarbeid i
skolen.

Tidlig intervensjon, barn
og unge i risiko.

Oppfølging i forhold til
arbeid / aktivitet for
personer med rusproblem
Oppfølging i forhold til
bolig.
Oppfølging i forhold til
rusproblem, psykiske
lidelser og kombinasjonen
rus/psykiske lidelser.
Pårørende sine behov.

Relevant for
plan for rus
og psykisk
helse.

Fokusgruppeintervju
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju med 6 ungdommer fra ulike ungdomsskoler og
videregående opplæring 15. februar 2019. Hovedmålet med fokusgruppeintervjuet var å få
ungdommenes perspektiver på russituasjonen, forebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle.
I fokusgruppeintervjuet ble ungdommene intervjuet om rusutfordringer, tilgjengelighet, ruspress,
utbredelse av cannabis, rusforebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle. Basert på innspillene
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ble det utformet et kortfattet sammendrag som benyttes sammen med øvrig informasjon i planen.
Et kortfattet sammendrag kan leses under:
Rus er for attraktivt og det er lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene i
Karmøy kommune både på ungdomsskolene og videregående skoler. Bruk av alkohol tenderer å
øke utover ungdomstiden. De fleste starter med alkohol, går over på røyk før de eksperimenterer
med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer eksempelvis venner og søsken som kjøper alkohol
til de yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i de ulike sonene. Noen steder er det mer
vanlig med alkohol på fester siste året på ungdomsskole. Andre steder er det i følge ungdommene
mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Snapchat og sosiale medier benyttes
ofte for å distribuere og legge ut informasjon på «my story».
Cannabis er det mest tilgjengelige illegale rusmidlet og det synes å være ulike utbredelse.
Ungdommene mener det er klart lettere å skaffe røyk enn cannabis. Ecstasy er også kjent.
Drikkepress handler mye om det som skjer i eget hode. Elevene påpeker at de ikke har kjent noe
særlig på drikkepresset. Dersom en venn trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi
beskjed til en voksen. Det kan med fordel lages klare retningslinjer og informeres om hvem
ungdommene kan kontakte.
En del foreldre ser på sine unger som «gullunger» og tror ikke på de andre foreldre som eventuelt
ringer. Dette kan skape en del oppstyr og føre til at enkelte foreldre ikke gir beskjed.
Ungdommene fortalte at de synes det er viktig at foreldrene snakker om alkohol og illegale
rusmidler med ungdommen sin.
Rusforebyggingen bør legges til 8. trinn, på videregående opplæring er det for seint.
Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke former
kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får være med å
reflektere over tematikken. Rusforebyggende arbeid bør gjenspeile virkeligheten, eksempelvis
benytte tidligere narkomane og politi. Elvene ser på det som en fordel om noen utenfra kommer
til skolen.

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy kommune.
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SLT-arbeidsgruppe og referansegruppe
SLT- arbeidsgruppe og en egen referansegruppe er benyttet i planarbeidet. SLT-arbeidsgruppen
(skolesjef, politikontakt, barnehagesjef, kultursjef, samferdsel og utemiljøsjef, virksomhetsleder
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnevernleder, leder PPT) har fungert som plangruppe og
arbeidet har pågått siden rullering av forrige plan. SLT-arbeidsgruppen har bidratt til gode
tverretatlige diskusjoner rundt tiltak, samordning og innspill til planen.
Referansegruppen har bestått av politikere, kommuneoverlege, frivillighetskoordinator og
rådgiver skole og helsesjef, helsesjef, Karmøy lensmannskontor, saksbehandler skjenkesaker og
virksomhetsleder/ avdelingsleder psykisk helse og rus. Denne gruppen har kommet med innspill
til utforming og innhold av planen. Gruppene har fått planen til gjennomlesning før den ble lagt
ut på offentlig høring.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.

10.TILTAKSOVERSIKT

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan, Bilde: Karmøy kommune.
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10.TILTAKSOVERSIKT
Fokusområde 1 - Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.2 - Alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert 4. år. Særlig skal
hensynet til barn og unges oppvekstarenaer vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv forebyggende effekt. Det
anbefales ikke liberalisering.
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og skjenkekontroller og
sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk, forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen må ha gjennomført og
bestått kunnskapsprøven og alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha
gjennomført og bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre ansvarlig vertskapskurs i samarbeid med omliggende kommuner.
«Vanlige kurs» og e-læringskurs ansees som likeverdige alternativer. Styrer og
stedfortreder skal ta kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og fortsette det gode
samarbeidet.
7
Karmøy kommune fortsetter å være en «av og til» kommune. Kommunen skal særlig
vektlegge forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar – tid
Kommunestyret
Kommunestyret
Rådmannen og saksbehandler
Rådmannen og saksbehandler skjenk

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung. skolene og
helsesykepleiertjenesten.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

8

9
10

«Ungdata-undersøkelsen» gjennomføres hvert tredje år i Karmøy kommune etter
anbefalinger fra Helsedirektoratet. Den gjennomføres ved ungdomsskolene og
videregående opplæring. Undersøkelsen er viktig for å få kvantitativ informasjon om
oppvekstsvilkår og skal benyttes i det forebyggende arbeidet.
SLT-koordinator stillingen er økt, arbeidet videreutvikles.
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at det er greit å kontakte andre
foresatte dersom andres ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.

NOVA, KoRus vest, SLT-koordinator i
samarbeid med skolene og SLTarbeidsgruppe
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe og SLT-koord
Skolene og skolesjefen.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
11

12
13

14

15

16

17
18
19

Tiltak
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid. Fokuset skal særlig rettes mot
ungdom, foresatte og hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om rusmidler.
Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende program. Det igangsettes en prosess
hvor det skal utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og innkomne innspill.
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene på ungdoms- og videregående
opplæring hvem de kan snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.

Ansvar
SLT-koordinator, virksomhetsleder
barnevernstjenesten og forebyggende gruppe
politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur og SLTkoordinator.
Skolesjef og skolene.

For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen enklere arrangeres
overgangsleiren «ett steg opp». Det er også overgangsrutiner for barne- til
ungdomsskolene og fra ungdoms- til videregående skole.
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik at psykososiale team kan
videreutvikles. Det bør også vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i ungdomsskolene dvs.
skolehelsetjenesten og/eller sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
mulighetsrom.
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at alle kan ha en meningsfull
fritid. Aktivitetskort er en viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige lag og foreninger.

Oppvekst og kultur, helse- og omsorg, SLTarbeidsgruppe, videregående opplæring,
frivillighets- og SLT-koordinator
Skolene, SLT-arbeidsgruppe og politirådet.

Kommunalsjef oppvekst og kultur og
kommunalsjef helse og omsorg.
Oppvekst og kultur.
Virksomhetsleder kultur, Folkehelse-,
Frivillighets- og SLT-koordinator.
Rådgiver idrett og SLT-koordinator.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
20
21
22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av
område- reguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor ungdomsmiljøene sammen
med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte arbeid for å forebygge bruk av
anabole steroider særlig i treningsstudioer.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak for voksne
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om hvor/hvordan en kan få hjelp
24

Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og kunnskap omkring
rusutfordringer, misbruk av legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha grunnkompetanse om
rusmidler. Helse- og omsorg vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved lette til moderate psykiske
vansker. Rusvansker kan være en del av problemstillingen.
Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.1 - Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rusmidler
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på
første konsultasjon. Tjenesten har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som bruker rusmidler
videreføres.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLT-arbeidsgruppe,
frivillighets- og SLT-koordinator.
Politiet.

Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i samarbeid med
fastlegene
Avdelingsleder omsorg i samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og omsorg
Rus og psykisk helse, helse og omsorg.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsestasjonstjenesten
Virksomhetsleder rus og psykisk helse og
barnevern.
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Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.2 - Barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende kompetanseheving for å avdekke vold i
nære relasjoner videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere ny nasjonal faglig retningslinje
for «tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med voksne
hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid til» skal forebygge
psykososiale vansker blant barnehagebarn.
34
Utvide satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og
tilgjengelighet. Arbeidet videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se barns utvikling og
påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.
36
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud
et samarbeid med kommunepsykolog.
37
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør videreføres.
38
39

40

Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for skolene og barnehagene for å styrke
samhandlingen og senke terskelen for å ta kontakt.
Fortsette å benytte brukerplan for å kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. sette
inn nødvendige tiltak i samarbeid med relevante etater.
Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir tilbud til barn som pårørende
og invitere til samarbeid.

Ansvar
Kommunalsjef helse og omsorg og oppvekst
og kultur sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole, barnehage,
skolehelse- og helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder skole og skolene.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
helse og omsorg.
Virksomhetsleder skole, barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV, SLTkoordinator.
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Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.3 - Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å
Rådmannen, Kommunalsjef helse og omsorg
bryte ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen.
og oppvekst og kultur, politirådet og SLTSlike diskusjoner er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer.
arbeidsgruppe.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp ungdom og legge til rette for mer
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
samordnede, helhetlige tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
helse og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i ordinær drift etter at det 4-årige
prosjektet er avsluttet.
43
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer med rusutfordringer (i
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
forhold til barnevernsloven) og tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør
helse og omsorg.
videreføres.
44
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det er mest fokus på seksualitet
Virksomhetsleder skolehelse- og
og psykisk helse.
helsesykepleiertjenesten.
45
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens tjenestetilbud til å benytte digitale
SLT- arbeidsgruppe
medier som kommunikasjonsform for å nå flere
46
Karmøy kommune har et godt samarbeid med videregående opplæring og OT.
Virksomhetsleder skole, barnevernstjenesten,
Samarbeidet bør videreutvikles.
skolehelse og helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
47
NAV Karmøy prioriterer unge under 25 år slik at de skal komme i aktivitet gjennom
NAV
kvalifisering og arbeide og/ eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
48
Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
SLT-arbeidsgruppe, politirådet og politiet.
samarbeidsorganer, om det skal opprettes en operativ SLT-gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
49
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å forebygge hatkriminalitet, negativ
SLT-koordinator, politikontakt og
sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering.
interkommunal SLT-nettverk.
50
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet, barnevernstjenesten,
Virksomhetsleder barnevernstjenesten, skole
SLT-koordinator og andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
og SLT-koordinator.
51
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket «Møteplassen» anbefales videreført og tar i
Rådmannen
forbindelse med årlige budsjettbehandlinger.
43

For tiltak innen fokusområde 3 – tjenester til rusavhengige se egen plan https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Planfor-psykisk-helse-og-rusarbeid-2018-2024.pdf

11. KILDER
Lovverk
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester mm
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Lov om barnevernstjenester
Lov om spesialisthelsetjenesten
Forskrifter, retningslinjer og veiledere
Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelbasert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familier frem til barnet når skolealder
Prop. 15 - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet, 2019
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, Helsedirektoratet, 2006
Rusreformen – fra straff til handling (NOU 2019: 26)
Planverk
Alkoholpolitiske retningslinjer Karmøy kommune, 2016-2020
Boligsosial handlingsplan, 2018- 2023
Kommuneplanen, 2014 – 2023, Karmøy kommune.
Plan for rus og psykisk helse, 2018-2024
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Karmøy kommune, 2016 - 2020
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes
Litteratur
Fekjær, H.O. (2009) Rus, Gyldendal akademiske.
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Aktuelle linker
Felleskatalogen.no
Folkehelseprofilen Karmøy kommune 2018 og 2019, Folkehelseinstituttet
Forebygging.no
Kunnskapsbasert praksis, helsebiblioteket.no
Kommunehelsa statistikk bank, fhi.no, benyttet ulike temasider med statistikk, fakta, artikler og nyheter om alkohol.
Statistisk sentralbank, ssb.no
Ungdata.no
Presentasjon om hovedfunn i Karmøy kommune (Ungdata 2019), KoRus vest 2019

Overgangsleiren «ett steg opp» for å trygge
overgangen mellom barne- og
ungdomsskole. Bilde: Karmøy kommune.

45

1

Følgende personer deltok på brukermedvirkningen Open Space:
Kjell Inge Bråtveit, Kristin Apeland, Charlotte Nielsen, Grete Larsen, Bjørn Erik Nordås,
Einar Vårvik, Veronika Brekke Jacobsen, Anne-Therese Buer, Thomas Aanerud,
Ine Nygaard Østhus, Janne Lyngstad, Siri Nærum Lundberg, Helene Johansen,
Odd Kjell Ingvaldsen, Karl Johan Kristoffersen,
Jan Olav Halvorsen, Jan Arnstein Liknes, Johan G. Fjell, Glenn Roger Mardal, Eva Iris
Eyjolfsdottir, Inger H. Jahren, Eivind Jahren, John Arve Hveding og Siri Merete Alfheim.

De representerte:
Skudenes ungdomsskole, Natteravner i Skudeneshavn, Natteravner på Åkra, Rogaland
videregående skole, Helsebanken, Mottak- og oppfølgingssenteret, HEART Karmøy,
brukerrepresentanter, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå Kors Ung Åkra, Kulturhuset i
Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen, IOGT og engasjerte Karmøybuer.

Fokusområder:
Under følger fokusområder deltakerne mener var viktige for det videre arbeidet med å
redusere rusproblemene i Karmøy kommune. Disse fokusområdene vil det arbeides
ytterligere med, og de vil igjen benyttes som innspill i rusmiddelpolitikk handlingsplan.

Tidlig intervensjon i utsatte familier
Handling fra 0-3 år
o Barnevern, jordmor, helsesøstre ect.
o Familieoppfølging
Lavt utdannede familier, barnefattigdom
o Fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle
o Verdikort
o Mer opplysning i skolene om tabuet fattigdom/dårlig råd
o Mer opplysning om rus og psykisk helse
Holdningsarbeid hos familiene
o Frivillige organisasjoner i familiearbeid (komme hjem på besøk, en kopp kaffe
el.)

2

Faresignaler i barneskolen
Det ble fremhevet to områder en burde ha fokus på:
Familierelatert:
o Ved fravær, samtale med foresatte
o Somatisk (legemlig; soma og psyke, legeme og sjel)
o Velge vekk fag, eks. gym.
o «Lært hjelpeløshet» i enkelte familier
Elevrelatert:
o Eleven trekker seg ut
o Endring i personlighet/atferd
o Motløse, nedstemte
o Prestasjonspress
o «Action-søkende»

Er det mulig å redusere tilgjengelighet på rusmidler i Karmøy?
Kan man redusere tilgjengelighet?
o Nei
Hva må til? Nytenkning?
Mindre etterspørsel.
Forebygge debutalder blant ungdommene
Holdningskampanjer

Er det geografiske/kulturelle forskjeller i Karmøy?
Natteravntiltak iverksettes i grupper og på steder når det er behov (ungdommene er
mindre ute, de samles hos hverandre, eller treffes på nettet).
Sentrum – ungdom søker ungdom – dette kan føre til «opphopning av problem»
enkelte steder
Flere tilbud i samarbeid med frivillige – dialog/samsnakking mellom kommune og
frivillighet er viktig for å få ungdommene ut
Ukedager aktiviteter, helg lite variert tilbud enkelte steder?
Stengningstider, tidlig stengning kan medføre «forflytning» til andre bydeler
Kanskje ikke store geografiske og kulturelle forskjeller, ungdomsmiljøene «flytter på
seg».
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Ettervern pårørende/avhengig
Frivillige som tilbyr sosialt samvær
Ha en plass etter fullført behandling og jobb/fritid
Info om ulike instanser/tilbud
Skape forståelse for situasjonen for eksempel. hull i cv
Rusfritt miljø å komme til etterpå

Hvordan hjelpe ungdom (i risiko) til å få en meningsfull hverdag?
Ungdommene er over 18 år og flyttet ut av barneverninstitusjon
og/eller fosterhjem til kommunal bolig m tilsyn av rusteam 1 eller 2
ganger pr. uken, og de sitter alene store deler av døgnet.
Fadderfamilie/støttekontakt
Finne informasjonskanaler om at dette tilbudet finnes.
Lønnet stilling i HEART Karmøy, slik at det ved behov får hjelp av folk med
kompetanse
Et hus med for eksempel 3 lønnede stillinger som kan møte ungdommene som sliter
med ensomhet, uten nettverk/familie, møtes til felles måltider, aktiviteter, turer,
samtaler m.m.
Ungdom som er isolert og alene fristes lett til rusaktivitet
Mange opplever tap av mestring, dårlig selvbilde/selvtillit, ensomhet og kan utvikle
psykisk sykdom.
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Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Gode rusfrie alternativer
Foreldre som bryr seg
Forebygge tidligere – holdningsskapende arbeid
Utsette alkoholdebuten
forhindrer narkotika bruk.
Sann informasjon, ikke skremselspropaganda.
Bry seg om de som sliter psykisk.
Konsekvens førerkort/mopedførerbevis, på rulleblad
Bekymringssamtale (politiet) – varsle barnevernet.
Ansvarliggjøre foreldre med informasjon og /eller seminar.
Mestringsarenaer
selvfølelse, selvtillit.
«Generasjon prestasjon» – skaper skolen tapere?
Flere «sosiallærere»?

Er de elders økende vinforbruk noe som er problematisk i Karmøy?
Øker det totale alkoholforbruket også blant de eldre har de mindre kapasitet til å
være barnevakt. Foresatte blir engstelige for å overlate ansvaret for ungene til
besteforeldrene.
Kombinasjon medikamenter og alkohol
Utvikling av alkoholproblemer
«Kvinner og vin» erstatter kaffe med vin.
Kontinentale vaner medfører «hverdagsliggjøring» av alkohol
Alkoholavhengighet hos eldre er en utfordring for helsevesenet.
Pensjonsalder gir, god økonomi, god tid og anledning til å drikke.

Info til foreldre/unge, med riktig info, FAKTA!
Få pårørende/brukere/ i tilfriskning/behandling/friske ut på banen. La de få bruke sin
kompetanse på feltet, i eksempelvis skolene, foreldremøter m.m.
Egne møter i kommune i samarbeid med politi, barnevern o.l.
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Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Utfordring:
Naive foreldre
Tillater litt alkohol
Kunnskap – hvordan gi den?
Hva kan vi gjøre ?
1. Informasjonsmøter på alle trinn
o Med forebyggende
o Info om nettmobbing
o Utsette debutalder
2. Skolens ansvar for program, for eksempel nettmobbing.
3. Alle elevene skal ha samtaler med sosial rådgiver om hvor «skoen trykker» og gi
informasjon til foresatte.
4. Skolering av skolens personal i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut
relatert til forskning.
5. Sosiallærer rollen bør styrkes i forhold til elevkontakt og skolering av personell.
6. Foreldreholdning
o Samarbeid med politi, helse, skole.
o Politisk; det bør ikke være en kultur for å la ungdom under 18 år få for stort
ansvar.
LØSNING: engasjer alle skolene i et program som heter «den gode foreldrerollen – trygge
voksne, alle skoler skal delta i arbeidet med utformingen. Det skal utarbeides en felles plan
for Karmøy kommune.
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Hvordan skape en sunn ruskultur?
Politiet arbeider forebyggende, (eksempelvis med ruskontrakt, og alternative
straffereaksjoner/oppfølging i konfliktrådet).
Opplysning om tema, hvordan skape gode holdninger?
Nytenkende, ikke straff men hjelp
Fokus må først og fremst være på alkohol
Hvordan slås det ring «om de utsatte?»
Skolen bør spille en større rolle
o Foreldremøter hvor dette tas opp som tema
o Plan for dette arbeidet på skolen
Positivt med natteravntjeneste, samarbeid med 7. klasse og oppover, skaper positiv
omtale.
Flukt?
Hva med ritualer? Ellers opplevelser. Rus i trygge rammer på en positiv måte.
Hvordan oppstår behovet for rus?

Få ut informasjon / hvor henvende seg?
Bedre markedsføring av tilbud i kommunen
Bruk internett, legekontorer, helsestasjoner o.l.
Gjør det mer synlig og lett tilgjengelig.

Hvordan engasjere ungdommene fra å avstå fra rusdebuten?
Redusere fare for misbruk av andre rusgifter.
Hvordan få ungdommene til å engasjere seg? Fakta i info. – ikke skremsel, benytt
ungdommens eget språk og sette vilkår.
Natteravnene har ført til at ungdommene er borte fra gatene og i kjellerstuer
Alkohol er inngangsbilletten til rus.

Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Stort press fra media
Redsel for å skille seg ut
Lett tilgang på doping på nettet
Tradisjon fra småbarnsalder at alt er så «storarta og flott».
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Hva kan vi gjøre for å øke kunnskap om rus og psykisk helse i skolen?
Psykologisk førstehjelp inn i skolen.
Enkelte barnehager har fokus på dette.
Sosiallærer større stillingsprosent, alle skolene må ha 100 % stilling.
o Skape nettverk
o Oppdatere forståelsen ved bruk av forskningsresultater
Andre yrkesgrupper inn i skolen, viktig å forstå eleven i læringsprosessen.
Styrke helsesøster
Hvordan styrker en elevene SOSIALT?
Når tid snakker en om tema med elevene?
Forebyggende
o Foreldre – foreldremøter
o Elev – enkelte samtaler
o Info om konsekvenser / fakta.
Fakta formidling
o Ikke skremsel
Prosjektarbeid i klassene om tema
Gjennomgående plan i Karmøy skolene, likt/ like prosjekt for eksempel alle skolene
benytter psykologisk førstehjelp.
Karmøy skolen har felles plan for psykisk helse
o Systematisk for hele kommunen.
o Skaper også gode holdninger hos foreldrene
Mer aktive foreldremøter i Karmøy kommune
o Har vi foresatte som vil?
o Status og stolthet må bygges hos foreldre.
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Følgende personer deltok på Cafe- dialogen:
Pål Andre Døsen, Siri Nærum Lundberg, Stein Bernhard Tangen, Karin Husebø,
Veronika Brekke Jakobsen, Ellen Medhaug, Audhild Huesbø, Glenn Tony Pedersen,
Maragareth Køhler, Kristin Apeland, Bjørn Orhammer, Halvor Hansen, Aslaug Irene Skjold,
Roberth Berg, Renate Saga, Håvar Breistein, Bjørn Nøttum, Eva Iris Eyjolfsdottir, John
Gunnar Liknes, May Doris Fagerland, Synnøve Vea Fredly, Hege Larsen, Paul Andreas
Johansen og Siri Merete Alfheim

De representerte:
Politikere, BIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse- LPP, HEART Karmøy,
Brukerens interesseorganisasjon – BIO, Stiftelsen Karmsund ABR, Karmøy DPS, Mottaks og
oppfølgingssenteret, representanter fra administrasjonen i oppvekst og kultur, helse og
omsorg og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune og engasjerte Karmøybuer.

Forarbeid:
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemer i Karmøy» ble
arrangert 3. oktober 2017. Takk til de som stilte opp og kom med gode innspill.
Disse innspillene berører mange områder og kommunale planer. Vi arrangerer derfor en
felles kafedialog for planarbeid i grunnskole, plan for psykisk helse og rusarbeid og
rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Fokusområder:
Kafedialogen omhandlet følgende tema:
1. Oppfølging i forhold til arbeid / aktivitet for personer med rusproblem.
2. Oppfølging i forhold til bolig.
3. Oppfølging i forhold til rusproblem, psykiske lidelser og kombinasjonen rus/psykiske
lidelser.
4. Pårørende sine behov.
5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom hele grunnskolen.
6. Tilgjengelighet av rusmidler.
7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.

1. Oppfølging med tanke på arbeid/aktivitet for personer med
rusproblem







Rusfritt tilbud/aktivitet/arbeid
Bedre samarbeid mellom lokale aktører og kommune
Behov for å få flere ut i arbeidspraksis på individuelle premisser
Opprettholde og videreutvikle aktivitet/arbeid for dem som er i aktiv rus
Ikke undervurder aktivitet som behandling og sammen med behandling
Lov å ha drømmer/håp

2. Oppfølging med tanke på bolig









Ønskelig med flere bemannede boliger
Bra med boliger som holder enkel standard, lettere å vedlikeholde
Rimelige boliger (lavere husleie)
Ikke blande rus/psykiatri med f. eks. eldre eller P.U.
Bra med startliv til å kjøpe bolig
Viktig med bistand til å lære boenne
Negativt med oppsamling av folk med rop-lidelser i samme nabolag
Flere enkeltstående boliger er nødvendig

3. Oppfølging av mennesker med rusproblem og psykiske lidelser og
kombinasjonen rus og psykiske lidelser

















Kunnskap
Opplysninger (hvor henvender befolkningen seg?)
Kontinuitet
Fleksibel (Fleksibilitet, bedring – ‘Oslo undersøkelse’)
Differensierte aktivitetstilbud
o alder o.l.
Tiltak mot selvmord
Tiltak inn før 18 år, f. eks. Depresjonsmestring for ungdom
Stafettlogg
Hva er nyttig?
Refleksjon i teamet (verdi, holdning)  «klare å si nei»
Økt brukermedvirkning på den daglige tjenesteytingen
Mer autonomi til den som utøver tjenesten (jfr. detaljerte vedtak. Hva er
behovet nå?)
Fleksible tjenester som møter bruker på det han/hun har behov for her og nå.
STK – Sårbart m 1:1
Mer info om de ulike nivåene 1. og 2. linje.
o Hvem har ansvar for hva?
Hva med de som mener ulike trenger hjelp? Ny lov krever samtykke,
utfordring, konsekvens? (Hva m/ pårørende / samfunnsaksept)

4. Pårørendes behov
 Viktig med samtykke for å gi informasjon til pårørende. Kan være informasjon
som å bare få vite at de lever:
o Fagpersoner bør ha mer fokus på å få samtykke til å snakke med
pårørende.
o Fellesmøter med bruker og deres pårørende Kan gi et bedre bilde av
hvem brukeren er.
 Mer avlastning for pårørende barn (f.eks. turer, kjekke opplevelser)
o Egen kontakt person
 Mer kontakt mellom dem som hjelper pårørende og de som hjelper
bruker/pasient.
 En person som hjelper med å holde kontakten med pårørende og
bruker/pasient
 En ROP-pilot i livet:
o å ha en privat rus- og psykiatrikonsulent som kan informeres/hjelpe
med ting/praktisk/NAV-spørsmål.
o En med tilgang inn i livet.
 Utenlandske pårørende & øvrig befolkning
o Opplysning om det norske hjelpeapparatet; hvilken hjelpetiltak som
finnes.
o Skoleungdom (kan lærere informeres via politi, barnevern,
helsestasjon?)
 Når er jeg blitt en pårørende?

5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom
hele grunnskolen
















Se på arbeid som har lykkes andre steder – både i Norge og andre land.
Foreldre må få mer kunnskap
Drive det samme programmet i hele kommunen
Besøk av personer med erfaring med rus
Fast tema på foreldre-møter. Forankret i ledelsen.
MOT-kommune
o Mer undervisning til elevene
o Kunnskap om at det er mulig å arbeide seg ut av rus
Forventninger til forelde – på skole og kommunenivå
Begynne de to siste årene i b.skolen.
Tydeligere og bedre samspill elevråd – FAU – SU.
Del av plan for psykososialt arbeid
Hva er årsaken til at unge ruser seg? Skolen må få mer kunnskap
o Se signalene tidlig og ta raskt tak i dem
Jevnlig informasjonsarbeid (jf. Bø/Åkra vinteren 2018)
Mestring
Foreldre bevisste forbilder – når tar man frem alkohol

6. Tilgjengelighet av rusmidler
















Bedre behandling og rehabilitering for å minimalisere etterspørsel
Illegale rusmidler + foreldreinfo
Ikke selg på idrettsarenaer / der barn og unge befinner seg
«Av-og-til» kampanjer
Økt fokus på alkohol  forebyggende
Begrense bruk av alkohol i fritidsaktiviteter til barn og unge
Pengene foller pasienter
Pengene på rett plass
o Øremerke midler til rus til kommunene
Oppvekst
Rusavhengig straffes med behandling i stedet for fengsel
Nettverk
o Foreldreansvar
o Tidlig
o Fritidsaktivitet
o Samarbeid skole/hjem
Syntetiske stoff
Ungdommer:
o Snakket skikkelig belastet
o Følgene av rus
o «Vært oppegående»
o Info står midt oppi det
 Skremsel fra de som står midt» oppi det

7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko

 Stafettlog: medføre kontinuitet oppfølging
 Bør være et eget opplegg/mer samarbeid rundt den enkelte familie:
o Helsestasjon
o Barnehage
 «eget opplegg» DUÅ
 Foreldreregler
o Skole
 «Sosionom» inn i skolene i tillegg til pedagoger (ikke kalles
barnevern, frykt)
 Mye bra tverretatlig samarbeid som for eksempel,
o Politi
o Mottaks og oppfølgingssenteret
 Psykososiale team skolene ( Ppt, barnevern, skoleledelse, politi, helsesøster,
SLT)
 SLT
 Alternativ straffegjennomføring;
o Konfliktrådene
o Trik, SLT, møteplassen
o Psy. Team skolene
 DPS
o Saksbeh. Tid/utredn – for tregt
o Fra bekymring  Tiltak  Raskt – endrer seg
o Alltid «noen vist noe»
o DPS fra 16 +
o «mye unge inn»
o Psy. helse er det mye endringer rundt
o BUP – «vridning kriterier», vanskeligere få plass
 Bedre kjennskap til hverandres arbeidsfelt, rutiner samarbeid.
 Barnefattigdom - Fritidsaktivitet viktig - lav inntekt – diverse tiltak i
kommunen.
 Hva om kommunen hadde en egen barneansvarlig som tilbyr oppfølging ved
problemer.

ADRSSELISTER,
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN,
-

Ekspedert 7.5, innspillfrist 20.5.
Der kun navn står betyr det at mail er benyttet som forsendelsesmetode.

Blondefabrikken Gjestgiveri
Postboks 157

Blonden Gjestgiveri

BP'en

Brukernes
interesseorganisasjon - BIO

Bø ungdomsskole
Postboks 54

4297 SKUDENESHAVN

Bp'en AS
Strandgata 2
4250 KOPERVIK

Cafe MM Kopervik

4299 AVALDSNES

Cafe Nelly

Cafe Nelly Ingebjørg
Ullensvang Haavik
Torgersneset 15
5538 HAUGESUND

Coop Sørvest SA

Danielsen Ungdomsskole Karmøy
AS
Bleikmyrvegen 12

Eurosupply AS
Postboks 74
Nyborg
5879 BERGEN

4276 VEAVÅGEN

Feøy Dagligvare Jorunn M
Thorsen

Fiskeridagene

Fiskeridagene v/Bjarne Lund

Gutenberg AS

Haugalandet Ølutsalg AS
Austbøvegen 16

5548 FEØY

Gutenberg AS
Austigard 10
4270 ÅKREHAMN

Hauge videregående skole

5542 KARMSUND

Haugesund Airport AS
Skåregata 135

Haugesund Airport AS

5527 HAUGESUND

Haugesund City AS
Skåregata 135
5527 HAUGESUND

Hearth Karmøy

Helgø Meny Rogaland AS
Postboks 330 Skøyen
0213 OSLO

Helsebanken

Hinderaker og Visnes Vel

Holmen Brygge Co
Holmen 9
4280 SKUDENESHAVN

Holmen Brygge CO

Høyrevarde Fyrhotel

Ine Nygaard

Inventum Servering AS

Inventum Servering AS
Smedasundet 92

IOGT

5527 HAUGESUND

IOGT

Kaffibaren AS

Karmsundet Båt, Mat & Vin AS
Håtongvegen 33

Jan Lilleland AS
Postboks 1903 Norheim

Kaffebaren AS
Avaldsnesvegen 10

5508 KARMSUND

4250 KOPERVIK

Kari Midteide AS
Kong Augvalds veg 1

Karmsund Abr Eiendom AS
Postboks 213

4262 AVALDSNES

4299 AVALDSNES

Karmøy DPS

Karmøy kulturhus

Karmøy Selskasutleie AS

Karmøy Ungdomsråd v/Lene
Yvonne Kvilhaug

Kopervik kulturhus

Kopervik videregående skole

4250 KOPERVIK

Karmøy Kystkultur AS
Mannesvegen 210
4275 SÆVELANDSVIK

Kjøpmannshuset AS
Postboks 134
5575 AKSDAL

Kormt Brygghus AS
Torget 7

Kormt Brygghus AS

Lanternen Restaurant

Sør-Vest Karmøy
Lensmannsdistrikt
Postboks 10
Kopparen
4291 KOPERVIK

Litle Kvartnesholmen

Lothes Bar AS
Postboks 196

LPP Rogaland

MA-Haugaland

Mai Britt Mannes
Rådmann - Stab
Sveinsvolljordet 11
4250 KOPERVIK

Matvareexpressen Stavanger AS
24/7 bygget
Spannavegen 152
5535 HAUGESUND

Møteplassen IOGT

Natteravn Åkrehamn

Natteravnene Skudeneshavn

Ng Kiwi Rogaland AS
Postboks 551
3412 LIERSTRANDA

Ng Spar Rogaland AS
c/o NorgesGruppen Regnskap
Vige havnevei 4
4633 KRISTIANSAND S

NoRoSun Skjenke- og
salskontroll

Norsk Butikkdrift AS
Postboks 21 Haugenstua

4280 SKUDENESHAVN

Norheim kulturhus

5501 HAUGESUND

0915 OSLO

Odd Helge Fjellheim AS
Tungarden 1

Olav Hauge Kolonial AS
Åkravegen 216

4270 ÅKREHAMN

4270 ÅKREHAMN

Opplev Avaldsnes AS
Postboks 234

Pål Andre Døsen

4299 AVALDSNES

Opplev Avaldsnes AS

Rune Myge

Råseglarlaget

Select Service Partner AS
Postboks 71

SILK

2061 GARDERMOEN

Siri Lundberg

Skip O'hoooiii AS
Postboks 113

Skudefestivalen v/Martin
Langåker

4297 SKUDENESHAVN

Skudenes Bryggeri AS
Postboks 104

Skudenes Bryggeri AS

Skudenes Sjømannsforening

Skudenes Ungdomsskole
Postboks 284

Smiå Bistro

4280 SKUDENESHAVN

Skudenes Sjømannsforening

4297 SKUDENESHAVN

Stangeland Matsenter AS
Austre Karmøyveg 189

Stangeland Ungdomsskole
Postboks 173

4250 KOPERVIK

4291 KOPERVIK

Sør-Vest Politidistrikt
Postboks 240

T Snørteland AS
Kirkevegen 16

4001 STAVANGER

4280 SKUDENESHAVN

Tidens Mindre Bar
Postboks 157

Tina Eek

4297 SKUDENESHAVN

Tor Ole Vikse AS
Bygnes Senter
Fotvegen 1A
4250 KOPERVIK

Syre Velforening

Tidens Minde Bar

Tmp Restaurantdrift AS
Årvollvegen 38
4270 ÅKREHAMN

Torkellsen AS
Husøyvegen 245
4262 AVALDSNES

Torvastad kulturhus

Veronika Brekke

Vågen læringssenter

Åkra blå kors

Vestre Mat AS
Syrevegen 2

Vormedal Ungdomsskole
Steinhaugvegen 51

4280 SKUDENESHAVN

5545 VORMEDAL

Gunnar Wilhelm Wold
Frisnesvegen 20

Wong House DA
Postboks 17

4250 KOPERVIK

4296 ÅKREHAMN

Åkra Idrettslag

Åkra ungdomsskole
Postboks 54
4296 ÅKREHAMN

Åkrehamn vidaregåande skole
Postboks 43

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

4296 ÅKREHAMN

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 82/20
Behandling:
Rygh (KRF) viste til følgende rettelse : Handlingsplanen gjelder for befolkningen fra 13 år og
eldre.
Ordfører bekrefter dette, og ber om at kommunestyret legger dette til grunn i videre behandling
av saken.
Løndalen (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Karmøylista ber om at det utarbeides erfaringsbaserte og forskningsbaserte rutiner for å kunne ivareta
personer med alvorlig rusavhengighet og alvorlige psykiske vansker i fremtidige kriser.
Det settes ned en gruppe som involverer hele tiltaksrekken for mennesker med rusavhengighet og/eller
mennesker med alvorlige psykiske vansker. Eksempler: psykiatrisk poliklinikk, politiet, ROP, RIO, NAV,
samt mental helse. Listen er ikke uttømmende, men vi vil påpeke at det å ha med brukerorganisasjonene er
svært viktig for å kunne utarbeide mer treffsikre rutiner.

Gaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 5:
Karmøy kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til alle aktører som driver
rusforebygging/behandling/ettervern. Dette omtales i andre planer.
Innstilling med tilleggsforslag fra Gaard (H) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med følgende
endring i punkt 48: Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede
etablerte samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i
SLT– samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 13-23 med rusutfordringer.

2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.
5. Karmøy kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til alle aktører som driver
rusforebygging/behandling/ettervern. Dette omtales i andre planer.

SAKSPROTOKOLL - MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 25/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSPROTOKOLL - MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 70/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Nøttum
20/3123

Arkiv: B02
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

MÅLFORM STANGALAND SKOLE

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Det vises til tidligere orienteringer i Hovedutvalg oppvekst og kultur, 28.8.19 saksnummer 37/19
og 4.12.19 saksnummer 55/19.
Bakgrunn
Karmøy kommune har vedtatt å bygge ny 1- 7 skole på Stangeland. Den nye skolen skal hete
Stangaland skole. Eide og Stokkastrand skoler legges ned, og elevene på disse to skolene skal
begynne på den nye skolen høsten 2022. Eide skole har bokmål som hovedmålform,
mens Stokkastrand skole har nynorsk som hovedmålform. På denne bakgrunnen må det vedtas
hvilken hovedmålform som skal være gjeldende på Stangaland skole.
Lovgrunnlag
Regelverket om målformer i grunnskolen står i opplæringsloven § 2-5. Første ledd slår fast at det
er kommunen som gir forskrift om hvilken målform som skal være hovedmål ved den enkelte
skole. Videre heter det i opplæringsloven § 2-5 7. ledd at «I samband med skifte av hovedmål … skal
det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bor i det området i kommunen som soknar til
skolen …». Med «alle» menes da alle over 18 år som bor i inntaksområde til skolen.
Inntaksområdet til Stangaland skole ble vedtatt i 2016, jf. kommunestyresak 95/16. Kart over
inntaksområde ligger som vedlegg. Kravet om rådgivende folkeavstemming gjelder både ved
skifte av hovedmål ved en eksisterende skole og ved skifte av hovedmål for et område som hører
til en nyopprettet skole.
Videre gir forskrift til opplæringsloven kapittel 9 nærmere regler for gjennomføring av
folkeavstemmingen. Her stilles det blant annet krav om at avstemmingen skal være skriftlig og at
det innkalles med fire ukers frist. Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse 12.12.14
svart at innkalling til rådgivende folkeavstemming kan skje ved innkalling i den lokale pressen,
såfremt hensynet til de stemmeberettigede blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
I opplæringslova § 2-5 4. ledd heter det at «Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1 – 7
i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke,
har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe.». Samtidig heter det videre i § 2-5 5. ledd at «Elevar som blir
overførte til ein ny skole med eit anna hovudmål enn det dei har hatt på årstrinna 1 – 4, har framleis rett til
skriftlig opplæring på det opphavelege hovudmålet.».
Vurdering
Som det fremgår ovenfor er det kommunen som vedtar hvilken målform som skal være
hovedmål ved den nye Stangaland skole. Dette vil medføre en endring av målform for en del av
elevene siden Eide skole og Stokkastrand skole har ulik hovedmålform. Vedtaket i kommunen
skal videre bygge på rådgivende folkeavstemming, slik det fremgår av opplæringsloven og
forskrift til denne.
Samtidig gjelder ledd 4 og 5 i opplæringslovens § 2-5. Dette betyr at dersom minst 10 elever på
ett årstrinn ønsker opplæring på en annen målform enn hovedmålformen, skal det opprettes
egne klasser for disse elevene. Elevene har også rett på det hovedmålet de har hatt på 1. – 4. trinn
ved overføring til den nye skolen.

Karmøy kommune har hatt et ønske om å gjennomføre den rådgivende folkeavstemmingen
digitalt. Kommunen har tilgang til tekniske løsninger som gir sikker autentisering. En slik
gjennomføring digitalt er blitt drøftet med Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har slått fast
at kravet i § 9-4 i forskrift til opplæringsloven ikke tillater digital gjennomføring. Rådgivende
folkeavstemming må derfor gjennomføres ved personlig oppmøte.
Gjennomføring
I orienteringen til hovedutvalg oppvekst og kultur, saksnummer 37/19, ble det lagt opp til en
gjennomføring av rådgivende folkeavstemming våren 2020. På bakgrunn av situasjonen med
korona-viruset har dette ikke vært mulig å få til. Det legges nå derfor opp til en gjennomføring i
oktober/ november 2020 dersom det samtidig er mulig å ivareta smittevernhensyn. Sak om
vedtak om hovedmålform ved Stangaland skole vil bli lagt frem til politisk behandling i første
møteserie i 2021. Dette vil være i god tid til åpning av den nye skolen høsten 2022.

Rådmannen i Karmøy, 20.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Sonegrenser.
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SAKSPROTOKOLL - MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 83/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at rådgivende folkeavstemming gjennomføres oktober/ november
2020 i tråd med gjeldende smittevernregler. Politisk behandling om målform ved Stangaland
skole legges til første møteserie i 2021.

SAKSPROTOKOLL - EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED
PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 56/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden knyttet til
en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt 2021.
Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.

2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger bispedømme
og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.

4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å
være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siri Merete Alfheim
20/2986

Arkiv: C84
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden knyttet til en
heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt 2021. Kostnaden
for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets disposisjonspost.
Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.
2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger bispedømme
og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.
4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å være
vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Karmøy kirkelig fellesråd (KFF) sendte våren 2019 en søknad til Stavanger bispedømme og fikk
innvilget 50 % finansiering av ettårs prøveprosjekt med prostidiakon i heltidsstilling i Karmøy.
Denne tildelingen var under forutsetning at KFF fikk finansiert resterende midler gjennom andre
kanaler.
På bakgrunn av dette ble det utarbeidet sak til kommunestyret i Karmøy kommune (sak 15/19).
Her besluttet kommunestyret at 25 % av lønnskostnaden skulle finansieres fra formannskapets
disposisjonspost. Lønnskostnad var knyttet til et ett års prøveprosjekt med en
heltidsdiakonistilling i Karmøy. Kommunens andel av kostnaden er på kr. 200.000.
Prostidiakonistillingen er således et samarbeid mellom KKF (arbeidsgiver), Stavanger
bispedømme og Karmøy kommune. Det konkrete arbeiet startet i august 2019 og det er således
satt av midler til august 2020.
Diakoni handler blant annet om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kampen om
rettferdighet. Dette er viktige felt som både KKF og Karmøy kommune ønsker å arbeide med.
KKF, Karmøy prosti og Karmøy kommune har sammenfallende grenser. Dette gir en grei mulighet
for samarbeid.
I rundskriv 1-6/2009 om «Rett til egen tros- og livssynsutøvelse» påpekes også at de som er
avhengig av praktisk og personlig bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten har rett
til å få sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse ivaretatt. Prostidiakonen har en sentral
rolle for å ivareta disse grunnlovsbestemmelsene om religions- og ytringsfrihet.
Prostidiakonistillingen i Karmøy har arbeidet særlig innen følgende tre områder (jf. sak 15/19):
1.
Diakoni og fellesskapsbygging blant eldre
2.
Ungdomsdiakoni
3.
Inkludering av ungdommer med utviklingshemming
I den politiske saken stod det også at «Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen
dersom prøveperioden viser deg å være vellykket». Da stillingen ikke ble besatt før august 2020,
mener rådmannen det er for kort periode for en skikkelig evaluering. Det er likevel utarbeidet en
enkel evaluering av arbidet så lang, og ett av elementene her er en enkel spørreundersøkelse.
Forarbeid og hensikt med spørreundersøkelsen
I forarbeidet fikk administrasjonen,, i samarbeid med prostidiakonen, en oversikt over utført
arbeid og tanker om fremtidige arbeidsområder. Oversikten ligger som vedlegg til saken. Denne
oversikten og tidligere skrevet politisk sak (15/19) ble benyttet i utforming av
spørreundersøkelsen.
Hensikten med undersøkelsen var å få innspill på utført og planlagt arbeid. Innspillene sier i første
rekke noe om hvordan arbeidet er blitt mottatt og vurdert av de som arbeider innenfor de tre

områdene (diakoni og fellesskapsbygging blant eldre, ungdomsdiakoni og inkludering av
ungdommer med utviklingshemming). I forhold til de tre områdene ble ansatte, eller de som har
vært i kontakt med brukerne, vurdert å være best egnet til å gi tilbakemelding. Da arbeidet har
pågått i relativ kort tid, ble det vektlagt å lage en enkel og kort undersøkelse. Undersøkelsen er
utformet slik at den kan det gi innspill til nåværende og fremtidig arbeid på feltet.
Nedstengningen av landet grunnet covid19 kom også i prosjektprøveperioden. En del planlagte
prosjekter måtte derfor utgå.
Undersøkelsen ble sendt ut til de som hadde noe kjennskap til arbeidsområdet til prostidiakonen.
Det å ha kjennskap til arbeidet ble vurdert å være viktig for å få konstruktive tilbakemeldinger.
Resultater fra undersøkelsen
Undersøkelsen var anonym og ble sendt til 53 respondenter, hvorav 42 svarte. Dette gir en
svarprosent på 79,3 %. Det er særlig respondenter fra Karmøy kommune og Den norske kirke som
bidrar til den høye svarprosenten. Her har samtlige respondenter svart. I kategorien frivillig
organisasjon/ annen organisasjon og annet er det noe lavere svarprosent.
Det første spørsmålet gav informasjon om hvor respondenten har «sitt virke». Videre gir
spørsmålet også mulighet til å se hvordan arbeidet oppfattes av ulike aktører.

Det andre spørsmålet gikk på hvilken kjennskap respondenten hadde til prostidiakoniarbeidet.
Svaralternativene var her; direkte samarbeid, deltakelse i arrangementene og kjennskap til
tjenestene som tilbys. Respondenten kunne velge flere alternativer samtidig noe ca. halvparten av
respondentene gjorde. Krysset respondenten av på «direkte samarbeid og/eller deltakelse i
arrangement» kan en forvente bedre kunnskap om arbeidet, enn om «kjennskap til tjenestene som
tilbys» ble valgt. Om en summerer opp alle svaralternativene får en opp diagrammet nedenfor.

»Kjennskap til tjenestene som tilbys» indikerer at respondenten ikke har vært direkte involvert i
arbeidet. Det er 7 respondenter som har krysset av for bare «kjennskap til tjenestene som tilbys».
Resten av svarene er gitt i kombinasjon med andre alternativer. Dette gjelder også de to andre
kategoriene. Dette indikerer at respondentene (som gruppe) trolig innehar «praktisk- og
erfaringsbasert» kunnskap. Dette kan være viktig kunnskap for å gi konstruktive tilbakemeldinger
på arbeidet. De ulike svaralternativene på spørsmål to er gjennomgående ganske likt fordelt på de
ulike aktørene.
På spørsmål tre var 35 av respondentene (83 %) enige i at arbeidet var nyttig, 4 (10 %) var noe enig
og 3 (7 %) mente verken eller. Ingen av respondentene krysset av for at de var noe uenig eller
uenig i utsagnet. Følgelig svarer 93 % av respondentene at de er enige eller noe enig i at arbeidet er
nyttig.

Om en ser på hva de ulike aktørene har svart er det noen marginale forskjeller. Ansatte, eller de
med tilknytning til Den norske kirke, har alle svart «enig» i at arbeidet til prostidiakonen er nyttig.
Hovedtyngden av ansatte eller de som har oppgaver i Karmøy kommune krysset også av for enig.
Slå en sammen gruppene «frivillige organisasjon/annen organisasjon og annet» var 71 % enig eller
noe enig i at arbeidet var nyttig. Den største andelen av denne gruppen var enig i utsagnet.
Innenfor denne gruppen har en relativt større andel svart at de har «kjennskap til stillingen og
tjenestene som tilbys». Det kommer også frem i kommentarfeltene på det siste spørsmålet.
I det siste spørsmålet blir respondenten spurt om å dele egne betraktninger/tanker. Her valgte 36
av 42 respondenter å gi skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingene er stort sett positive, og noen
inneholder forslag til fremtidig arbeid. Eksempler på noen tilbakemeldinger er gjengitt under:
- Jeg mener arbeidet er viktig for å fremme ulike brukergruppers rett til å utøve/praktisere eget tros

og livssyn.
- Det er utrolig flott og oppleve at en gruppe som gjelder eldre med psykisk utviklingshemming har
fått et tilbud. Det er nok en gruppe som er blitt litt glemt. Veldig positivt å ha henne også i disse
coronatider å være en naturlig kontaktpunkt mellom kommunen og kirken i forhold til felles arbeid
og løft i den vanskelige tiden.
En del av innspillene kan spores tilbake til de som svarte på undersøkelsen. Derfor er de skrevet
noe om for å sikre anonymitet men ikke miste essensen. Innspillene er vedlagt saken.
Finansiering:

For at prostidiakonistillingen skal videreføres i 100 % stilling betinger det fortsatt samarbeid
mellom Stavanger bispedømme, Karmøy kommune og Karmøy kirkelig fellesråd.
De senere årene har staten oppjustert diakonimidlene til bispedømmet. Stavanger bispedømme er
interessert i å fortsette finansieringen gitt at de får midler til formålet. Signalene er at en slik
oppjustering også vil gjelde for de neste årene. KFF vil fortsette finansieringen så lenge Karmøy
kommune og bispedømme bidrar med sin andel.
KKF anslår at lønnskostnaden knyttet til prostidiakonen, inkl. sosiale utgifter, vil beløpe seg til om
lag kr 800.000. Nedenfor er en skisse til hvordan finansieringen kan videreføres.
Finansieringsinstans
Stavanger bispedømme

Karmøy kommune
KKF/Diakonistiftelsen
Rogaland

Prosentvis dekning/anslått
kostnad
50 % kr 400 000

25 % kr 200 000
25 % kr 200 000

Kommentar
Interessert i å fortsette
finansieringen forutsatt at
diakonomidlene kommer til
bispedømmet.
KKF vil videreføre
finansieringen så lenge
Karmøy kommune og
bispedømme er med.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen er i utgangspunktet positiv til å videreføre finansiering av prostidiakonstilling i
Karmøy i en begrenset periode. Det er ønskelig med mer erfaring før prosjektet avsluttes eller
forlenges. Rådmannen ønsker samtidig å peke på at det i årene som kommer blir behov for
tydelige økonomiske prioriteringer. Det anbefales at tilskuddet videreføres i 2020 og 2021,
forutsatt at stillingen får midler fra Stavanger bispedømme og KFF. Rådmannen vil så, på
bakgrunn av evalueringen og den økonomiske situasjonen, vurdere om finansieringen fra Karmøy
kommune skal anbefales.
Tilskudd til Den norske kirke utløser ikke tilskudd til andre livssynssamfunn i tilfeller der
formålet med bevilgningen er sosialt hjelpearbeid utenfor egentlige kirkelige formål, jf. rundskriv
V15-B/2009: Kommunalt tilskudd til tros og livssynssamfunn
Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune gir et tilskudd på kr. 75 000 for inneværende år, og at
det settes av kr. 200 000 i budsjetforslag for 2021.
Rådmannen i Karmøy, 13.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
- Svar fra respondentene på spørsmålet; «Vi setter stor pris på om du kan dele
erfaring/tanker om prostidiakonens arbeid. Dette vil være av stor nytte for oss !»
- Oppsummering av aktivitet i Prostidiakonstillingen og noen bertraktninger

Svar på spørsmål 4, «Vi setter stor pris på om du kan dele erfaring/tanker om
prostidiakonens arbeid. Dette vil være av stor nytte for oss!
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Jeg har ikke jobbet direkte med henne, men ser det som et viktig arbeid. Har
fått nyttig informasjon gjennom henne.
Prostidiakonen har i høst hatt et opplegg for boligene i xxx (tatt bort navn på
bolig), "Bli kjent i kirken". Dette arbeidet har jeg vært så heldig å få delta på
samlingene (4 stk).Ser at dette teamet har vært til glede for brukere og ansatte
som har fått delta i kirken, etterfulgt av kveldsmat i menighetshuset. Ser at det
er viktig at diakoniarbeid rettet mot boliger for utviklingshemmede er viktig,
der de kan få delta på sin måte, få oppgaver som er tilpasset funksjonsnivået.
Der det også er med på å skape en trygghet mot det at i kirken foregår det
begivenheter som er rettet mot glede som sorg. De har fått mulighet til å bli
kjent med ansatte i kirkens roller, litt om oppgaver de har, har fått ta på, prøve
deler av prestens klær, tenne lys i globen. Bare positive tilbakemeldinger fra
ansatte og de brukerne som kan uttrykke seg verbalt, eller med annen
tilbakemelding. Viktig arbeid! Håper at dette er kommet for å bli. Integrering
er viktig.
xxx (tatt bort navn) har ikke hatt noe erfaring/samarbeid og kan derfor
vanskelig uttale seg om nytten.
Det er utrolig flott og oppleve at en gruppe som gjelder eldre med psykisk
utviklingshemming har fått et tilbud. Det er nok en gruppe som er blitt litt
glemt. Veldig positivt å ha henne også i disse coronatider å være en naturlig
kontaktpunkt mellom kommunen og kirken i forhold til felles arbeid og løft i
den vanskelige tiden.
Det er viktig at en person kan ha ansvar for koordinering av tilbud fra kirken
til mennesker med en utviklingshemming på tvers av
institusjoner/bofellesskap og menigheter. I tillegg tror jeg sykehjem, f.ek.s
lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp på Norheim Bu og behandling kunne
trenge noen som gikk litt inn i omsorgsoppgaver som f.ek.s en sykehusprest
gjør. Særlig for dem som kommer på den avdelingen er det veldig mye
uavklart og usikkert rundt hvordan livet blir fremover og de har behov for
mer samtale enn andre. Et samarbeid om dette har kommunen og kirken
allerede hatt oppe som en intensjon å jobbe videre med etter sist bispevisitas
på Norheim.
Vi kontaktet denne ift dødsfall i familien til en vår3e bruker og fikk god
veiledning. Bra at stillingen er besatt av fagperson innen vernepleie som har
god kompetanse på brukergruppen utviklingshemmede.
Tilrettelagt bistand og deltakelse i fht tro/livssyn er viktig for brukergruppen
utviklingshemmede. Prostdiakonstillingen har gitt nyttige bidrag på dette
området. Viktig at stillingen er bevisst sin rolle og avgrensningene i fht denne.
Jeg var xxx (tatt bort stilling og tidspkt). Prostidiakonen har vært samlende for
Karmøy, hun har tatt tak i tiltak for utviklingshemmede, ungdommer, eldre,
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hatt info og foredrag om sorg inn i kommunale foretak, hun har vært en
pådriver for frivillighet og samarbeid med kommunale organer/institusjoner,
har fått til samtaletilbud i coronakrisen, har gått frivillighet som kan bidra der
det trengs. Hun har senket terskelen slik at frivillige kan bidra også inn i
kommunal setting.
Har kun vært på 2 møter med henne, veldig kjekk jente/ dame, virker veldig
flink, men usikker på om behovet er der?
Denne stillingen åpner opp for å gi et tilbud til grupper som ellers ikke har så
mye tilbud, feks eldre med Puh som ellers ikke har noe dagtilbud.
Jeg mener arbeidet er viktig for å fremme ulike brukergruppers rett til å
utøve/praktisere eget tros og livssyn.
I vår avdeling kunne det vært ønskelig at prostdiakonen om arbeidet
fortsetter hadde kommet ut i vår avdeling og vært sammen med beboerne i
form av forskjellige aktiviteter og åndelig påfyll. Har forstått at kirketreffene
på Åkra har vært veldig positivt for våre beboere.
Min opplevelse er at prostidiakonen har fått til mye på kort tid, og at dette har
hatt betydning for mange grupper. Det være seg eldre, ungdommer og
mennesker med psykisk utviklingshemming. Videre er min opplevelse at
ansatte i kirken, kommunen og andre organisasjoner har fått nytt godt av
prostidiakonens arbeid og tilnærming. Jeg håper virkelig at stillingen kan
videreføres.
God oppfølging i forhold til vår brukergruppe (psykisk utv.h) Vært inne å
informert i forhold til sorgarbeid. Planen er at hun skal inn til høsten på
personalmøte. Hun har i tillegg godt opplegg i bli kjent med kirken. Dette var
veldig positivt for brukerne og vi håper dette er et tilbud som vil fortsette.
Vi i xxx (tatt bort sted) har vært så heldige å få delta i torsdagsmorgenen med
prostdiakonen, dette har vært et supert opplegg, det som er trist er at det er
altfor dårlig oppmøte fra andre boliger, eller personer med
utviklingshemming som bor hjemme.
Samarbeidet om planlegging førstehjelpsopplæring for småbarnsforeldre i
forbindelse med babysang. Viktig og populært tiltak i Kopervik der det har
blitt gjennomført.
Brukerne våre synes det er kjekt å gå på disse tilstelningene som er tilrettelagt
for dem.
Det finnes så mye gode ressurser i kommunen som ofte blir glemt. Her kan en
få gjort mye godt arbeid fra flere samarbeidspartner. Viktig å ha godt
samarbeid på tvers av organisasjoner, lag og foreninger. Desv er ikke er ikke
alle så flinke til dette og da får vi ikke alltid med oss hvilken jobb de gjør. Vet
lite om hva arbeid prostdiakon har gjort/hatt?
Hun har vært på xxx (tatt bort navn) og informert om arbeidet. Vi har ikke
hatt noe direkte samarbeid utover dette. Ut fra det hun fortalte virket
oppgavene meningsfulle. Utfordringen er at hun fort kan bli stående veldig
alene uten kollegaer og at det tar tid å bygge relasjoner med
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samarbeidspartnere. Foredrag og støttefunksjoner er kanskje det mest
hensiktsmessige for at arbeidet skal være effektivt. Kartlegging av målgruppe
og evt. tiltak i samarbeid med andre aktører er viktig
Jeg opplever prostidiakonen som engasjert i sitt arbeid. Hun tenker helhetlig
for Karmøy under ett, samtidig som ulike behov tilpasses bygd og menighet.
Prostidiakonen viser oppriktig engasjement for ulike sårbare grupper. Hun
har gått direkte inn i aktiviteter som ressursperson. I tillegg har hun vært
administrator og pådriver for program på tvers av faggrupper. Jeg anser det
som verdifullt med en diakon som arbeider på tvers i et fellesråd og i en
kommune, og ikke har sitt mandat først og fremst utifra en menighet.
Jeg opplever det som en god og trygg måte til å få hjelp og råd for min bror.
At han blir fulgt opp og tatt vare på innen kirken. Noe jeg opplevde var
vanskelig å få til før. Jeg synes det har vært til god hjelp for oss. Viktig jobb for
en litt glemt gruppe. Håper inderlig at dette gode arbeidet fortsetter.
Me har hatt fleire møter og skulle starta opp eit nytt tiltak, men dessverre kom
Corona19 og stoppa det.
Prostidiakonen har vært proaktiv og tatt initiativ for samarbeid om viktig
diakonalt arbeid. Hun har bidratt til forbedringer i arbeidet med andakter på
sykehjemmet. Hun har tatt initiativ til arrangement i menigheten for
mennesker med utviklingshemming. Hun har bidratt til faglig refleksjon og
utvikling i staben hos oss. For oss har hun vært en viktig inspirasjonskilde,
tilrettelegger og initiativtaker i vårt diakonale arbeid lokalt.
Jeg mener det er et arbeid som kan være nyttig i forhold til sorgarbeid for
psykisk utviklingshemmede. Det kan være en støtte for personalet i dette
arbeidet.
Jeg arbeider særlig med integrering av utviklingshemmede og har dette året
satt stor pris på å ha en samarbeidspartner med nær kontakt/kjennskap til
kommunale instanser/funksjoner. I arbeidet med å nå flere unge har det vært
flott å ha en samarbeidspartner å tenke/planlegge med. I arbeidet med
fritidstilbud til utviklingshemmede må vi jobbe på tvers av de ulike
menighetene og lokalsamfunnene for å få levedyktige tilbud. Prostidiakonen
har vært en svært viktig del av denne tenkningen/tilretteleggingen. Et år er
kort tid til å få på beina varige forandringer, så jeg håper inderlig stillingen
kan videreføres. Flere av menighetene i Karmøy har kun en liten
diakonistilling eller ingen i det hele tatt, så prostidiakonen er viktig for alt
kirkelig omsorgsarbeid i hele kommunen.
Jeg har kun samtale erfaring, men tenker stillingen har verdi. Jeg tenker det er
ryddig å ha en avklaring hvordan samarbeidet skal være med kommunen.
Jeg er svært glad for at vi har fått en prostidiakon i Karmøy. Som xxx (tatt bort
titler) har jeg hatt en nært samarbeid med Janne Kristine Eng når det gjelder
inkludering av mennesker med utviklingshemming i kirkelig sammenheng.
Jeg opplever at prostidiakonen bidrar på en svært god måte med å sette alles
rett til tro- og livssynsutøvelse på dagsorden og gi bistandsyterne adekvat
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informasjon og hjelp. Med sin yrkesfaglige bakgrunn både som vernepleier og
kirkelig ansatt har hun kjennskap til utfordringer og tilretteleggingsbehov, og
finner gode løsninger sammen med nærpersoner og ansatte. Janne Kristine
har startet opp og planlegger gode tiltak som vil kunne være til glede og nytte
for mange i målgruppen. Vi håper derfor at stillingen prioriteres og at det
gode arbeidet/samarbeid kan fortsette.
Det virker for meg som dette er en stilling som er veldig viktig og nødvendig
at fortsetter. På den korte tiden prosjektstillingen har vart, har prostidiakonen
fått utrettet mye, bygd nettverk og jeg tror at mange har nytte av og ikke
minst setter stor pris på det gode arbeidet som er startet opp. Mye mer kan bli
utrettet og derfor er det ønskelig at stillingen går over i en fast stilling.
Prostidiakonen var pådriver og organiserte oppstart av sorggruppe. Dette er
et viktig arbeid innenfor kirkens diakonale arbeid.
Mine tanker om prostidiakonens arbeid er at det er en stilling vi trenger. Som
fra mitt ståsted fyller opp prosjekter og samarbeid i kirkene. Prosjekter jeg
brenner for å som jeg ser nå blir løftet frem og gjort noe med. Samarbeids
prosjekter som gir nye grupper tilgang og tilhørighet i kirken. Erfaringene
mine med prostidiakonens arbeid er å treffe et dyktig og kreativt menneske
som er levende interessert for mennesker og jobben sin.
Stillingen er nyttig for diakonien på Karmøy, men samtidig er det viktig at
denne stillingen ikke må gå på bekostning av diakonstillingen i xxx og xxx
(tatt bort navn på menighet). Nå ble dessverre stillingen der delt opp i
småbiter og fordelt på forskjellige personer. Disse gjør nok en god jobb, men
dette er å svekke diakontjenesten.
Innledningsvis er det grunn til å takke Karmøy kommune har positivt har
medvirket til at vi fikk denne prøveperiode av stillingen som prostidiakon.
Tjenesteordning for diakoner viser de konkrete og viktig oppgaver som er lagt
inn under diakonien. Stillingen som prostidiakon i Karmøy har etter mitt syn
allerede i denne korte prøveperioden vist seg å "treffe" en brev bruker gruppe.
Den er videre med og bidrar til et tettere tverrfaglig samarbeid kommune og
kirke i og med at den treffe så mange og ulike aldersgrupper, i ulike
livssituasjoner, vi har også i vår kommune. På sin særegne/positive måte vil
prostidiakonen kunne bidra til å avhjelpe vanskelige livssituasjoner ( sammen
med kommunens øvrige flinke fagfolk) og dessuten være et "vindu" for
dypere eksistensielle livsspørsmål. En stilling som ved sitt særpreg reflekterer
menneskets helhet, og således bidra til tilfredsstillende livskvalitet for
kommunens innbyggere. I Norge har vi i dag veldig få prostidiakoner. Kunne
kommune se muligheten til at vi kan få stillingen permanent, vil Karmøy
kommune også være en av svært få foregangskommuner på dette feltet. Få
Prostidiakonen gjør en svært god jobb. Hun er nytenkende og evner å få til
samspill mellom soknene og setter i gang fellestiltak. ‘Bli kjent i kirken’-kurs
for psykisk utviklingshemmede er verdt å nevne. Også arbeidet med felles
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samtaletelefon for prostiet i den spesielle tiden vi er i er noe, blant flere ting,
dom kan nevnes. Håper stillingen føres videre!
Jeg har opplevd at prostidiakonen utfører et veldig godt arbeid ifht.
mennesker med utviklingshemning. Hun gir de et tilbud på dagtid, noe som
det er svært lite av for denne gruppen, de får også en tilknytning til kirken.
Prostidiakonen er en døråpner inn til mange ulike miljøer for kirken i Karmøy.
Diakonen setter fokus på grupper i våre menigheter som menighetene selv i
ulike grad har i fokus. Hun er en god faglig samtalepartner for de ansatte og
kommer med tydelige og gode innspill på hvordan ting kan utføres for og i
samarbeid med ulike grupper. Hun er ikke redd for å prøve nye ting og
avslutte om det ikke fungerer. Hun møter mennesker med en åpen holdning
og inviterer til samarbeid. Prostidiakonen er viktig for kirken i Karmøy. Både
for menighetene og de som er ansatt i menighetene. Vi er mange som håper på
et framtidig samarbeid med prostidiakone.
Prostidiakonen er en initiativrik og nyttig medhjelper i arbeidet og en god
sparringpartner i utfordringer. Jeg har hatt direkte samarbeid i forbindelse
med xxx (tatt bort navn) i Kopervik. Hun har deltatt på planleggingsmøter
med nyttige innspill og i gjennomføring av informasjonsmøte, noe som gir
trygghet i arbeidet. Hun har deltatt på samarbeidsmøter der mulige diakonale
oppgaver diskuteres. Vår barne- og ungdomsarbeider har hatt stor glede og
hjelp i forbindelse med Babysang. Generelt er prostidiakonen en person det er
lett å komme i kontakt med og få hjelpe av. Det er et tydelig behov og ønske
fra ansatte i Kopervik at stillingen skal fortsette.

RAPPORT
Oppsummering av aktivitet i Prostidiakon-stillingen så langt,
og noen betraktninger
Jeg startet i jobben som Prostidiakon 19.aug 2019. Mye av tiden har gått til å kartlegge behov, se på
muligheter for nyttige tiltak, knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere og gjøre dem
oppmerksomme på muligheten for hjelp av/samarbeid med Prostidiakonen.

Diakoni blant mennesker med psykisk utviklingshemming
- Her har jeg bl.a. møtt avdelingslederne i Bolig- og miljøarbeidertjenesten, og via dem gått ut
med et tilbud til kommunale omsorgsboliger om å bistå med veiledning og hjelp i sorgarbeid
blant utviklingshemmede. Jeg har så langt hatt 2 oppdrag innen dette. Jeg har også vært
tilgjengelig for personal i boliger for veiledning innen denne tematikken, og dette har blitt
benyttet i.fm. ett tilfelle. Har fått tilbakemeldinger på at dette var svært nyttig.
-

I november ble det gjennomført «Bli kjent i kirken-kurs» i Falnes. Dette er et konsept med
tema-samlinger som skal gjøre deltakerne bedre kjent med sin lokale kirke på en særlig
tilpasset og tilrettelagt måte. Dette kurset rettet seg mot mennesker med
utviklingshemming. 8 deltakere var med på kurset, og vi hadde 4 samlinger.

-

Hjemmebesøk i omsorgsbolig.

-

I mars starter vi opp «Bli kjent i kirken» i Veavågen kirke. 8 deltakere ble påmeldt til et kurs
på 2 samlinger. Vi fikk kun gjennomført den ene samlingen før korona-situasjonen gjorde at
vi måtte utsette siste samling.

-

Etter en henvendelse fra en ansatt i Myrdalsvegen omsorgsbolig ble det startet opp et
prøveprosjekt i Åkra kirke som vi kaller «Kjerke-treff». Det ble etterspurt et tilbud til
mennesker med psykisk utviklingshemming som er eldre/ikke har dagtilbud. Treffene foregår
tirsdager i oddetallsuker kl.11.30-13.00. De består av en kort samlingsstund med mye sang,
sunn lunsj med havregrynsgrøt og frukt, «kaffidrøs» og «velvære-avdeling» hvor deltakerne
får mulighet til å få håndmassasje. Vi har gjennomført 5 samlinger så langt.

-

Jeg har også ledet arbeidet med planlegging og forberedelser til en Påskesamling med
påfølgende kvelds i Torvastad kirke for mennesker med psykisk utviklingshemming som
sokner til denne kirken. Samlingen skulle være like før påske, så den måtte dessverre avlyses
pga. korona-situasjonen.

-

Ellers er jeg i samarbeid med ressurspersoner i Kirkens HEL-arbeid i distriktet, og prøver å nå
ut til så mange som mulig med info om fellesarrangement og tilbud som retter seg mot
mennesker med utviklingshemming. Dette er for eksempel div leir- og tur-tilbud, og enkle
fellesarrangement som årlig juletrefest.

Barn og unge
- Forandringshuset, Kopervik, er et fritidstilbud rettet mot ungdom i Kopervik. Dette startet
opp i 2019, og jeg har vært med som en støttespiller for lederen i arbeidet Despina
Dimitrova. Mange ungdommer har benyttet seg av tilbudet, og man er nå i en prosess for
gjøre noen endringer i tilbudet av hensyn til målgruppen. Jeg er med i denne prosessen.
-

I 2019 søkte jeg om, og fikk tildelt, midler for å kjøpe inn kiste og kunstige blomster til bruk i
temasamlinger om begravelse/sorg i Trosopplæringen i Karmøykirken. Kisten er kjøpt inn, og
er allerede brukt på en samling for 6-åringer. I tillegg har jeg fått kjøpt inn et lite lager av en
småbok som prestene kan dele ut i sørgesamtaler hvor det er barn i nærmeste familie. Man
kan da bruke denne boken som hjelp i samtale om sorg og død sammen med barna.

-

Hauge Videregående Skole jobber med å hjelpe sine elever til en mer aktiv og meningsfylt
fritid. Jeg har vært i dialog med dem om dette.

-

Har hatt noe individuell oppfølging av unge mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Eldre
-

Startet med å se på samlingene på Vea sykehjem som Karmøykirken har ansvar for. I
samarbeid med diakon på Vea er disse samlingene nå litt mer tilrettelagt, bl.a. ved at det er
mer sang og musikk på samlingene, og det skal gi eldre hyppigere mulighet for å delta i
nattverd.

-

Har vært i møte med frivillighetskontaktene på sykehjemmene i Karmøy, og har i etterkant
lagt til rette for/vært med på at Kopervik bu – og behandlingshjem har hatt besøk av
Babysang-gruppen. Kontakt er opprettet, og det planlegges videreføring av samarbeidet.

-

Har bidratt med sang-andakt på eldretreff.

-

Hjemmebesøk.

Diverse samarbeid
- Har samarbeidet med Pilegrimskoordinator Wenche Lindtner og en lokal gruppe av frivillige
om å planlegge en Pilegrimsvandring fra Skudenes til Avaldsnes over 2 dager. Målgruppen
var i hovedsak pensjonister. Denne måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.
-

Har samarbeidet med Diakoniarbeider Oddbjørg Øygarden i Haugesund om en fagdag om
«Åndelig og eksistensiell omsorg» for helsepersonell. Haugesund kommune og Haugesund
kirkelige fellesråd stod som arrangør, og jeg fikk være med og invitere helsepersonell fra
Karmøy til å delta. Denne fagdagen måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.

-

Har vært i dialog med ledelsen i Helse- og omsorgsetaten i Karmøy ang informasjonsarbeid
rundt kirkens tiltak hvor målgruppen er mottakere av helse- og omsorgstjenester (for
eksempel brukere i kommunale omsorgsboliger eller på sykehjem).

-

Kopervik menighet har prøvd å arrangere Førstehjelpskurs med HLR-trening på baby/små
barn i forbindelse med Babysang-treff. Det viser seg å være stor interesse for dette. Jeg har
nå kjøpt inn et sett med baby-dukker til HLR-trening som vi ønsker å bruke på kurs-samlinger
i forbindelse med Babysang-treff i hele Karmøy. (Første kurset som var satt opp måtte
avlyses pga. hensyn til smittevern.) Prostidiakon skal lede dette kurs-prosjektet.

-

Det finnes et samarbeid om Sorggruppe-tilbud mellom prostiene på Haugalandet. De fleste
av disse gruppene har i den siste tiden blitt arrangert i Haugesund og Tysvær. Jeg har blitt
med i samarbeidsgruppen, og har vært med på å sette i gang en sorggruppe på Karmøy. Det
er et mål å fortsatt ha kurs i Karmøy.

-

Samarbeid med Frivillighetskoordinator i Karmøy:
 Jeg har drevet aktivt informasjonsarbeid om Aktiv i Karmøy i lag og menigheter, og flere
har registrert seg.
 Jeg har vært med og kartlegge hvilke tilbud Karmøykirken har mht. Leve hele livetreformen.

Covid-19
- I forbindelse med spredning av Korona-viruset i Norge måtte mye av den planlagte
aktiviteten avlyses/utsettes. Flere av disse tiltakene/arrangementene var noe jeg har jobbet
fram gjennom prosjektperioden som Prostidiakon, så dette ville naturligvis slå negativt ut på
en eventuell statistikk over gjennomførte tiltak/arrangement i prosjektet.
-

Korona-viruset har også skapt behov for nye tiltak i samfunnet, og jeg har vært med og bidra
med noe her;
 På henvendelse fra Avdeling for folkehelse har Karmøykirken gått ut og fått frivillige til å
registrere seg til tjeneste, og oversikten over disse er videreformidlet til
Frivillighetssentralen, som også er med i dette samarbeidet.
 Jeg har satt i gang Karmøykirkens Samtale-telefon. Dette er et samtale-tilbud alle i
Karmøy kan benytte seg av, og man får snakke med prester og diakoner med
taushetsplikt. Prostidiakon har hatt ansvar for en av disse telefonene, og altså vært
tilgjengelig for samtaler.
 Har vært rundt og delt ut «Påske-hilsen» (brev, blomst, snop++) til 15 av de jeg har hatt
kontakt med i arbeidet blant mennesker med psykisk utviklingshemming.
 Har hatt en del individuell oppfølging/kontakt med mennesker over telefon og div sosiale
medier.

Muligheter fremover
Dersom vi får en videreføring av Prostidiakon-stillingen, ser jeg flere muligheter:
-

Gjøre tiltakene som er generert av stillingen mer permanente, slik at flere får glede av dem,
og skape gode rutiner og relasjoner. Prøve å legge til rette for at «konsept-tiltak» som f.eks.
Bli kjent i kirken skal tilbys flere steder i kommunen. Dette tiltaket kan også tilbys til nye
landsmenn, som en innføring i den delen av det norske samfunnet som handler om den
kristne delen av vår kultur.

-

Tror det kan være en styrke å formalisere samarbeid mellom kirke og kommune. Tror vi kan
utnytte potensialet bedre dersom vi finner fram til et felt vi vil fokusere på sammen.

-

Prostidiakon kan være med og se på mulighetene for et mer helhetlig samarbeid mellom
kirke og kommune i vårt felles ansvar for mottakere av kommunale pleie- og
omsorgstjenester når det gjelder deres rett til egen tros- og livssynutøvelse (jmfr. Rundskriv
1-6/2009 fra helse- og omsorgsdepartementet). Dersom vi klarer å jobbe mer strategisk her,
tror jeg at kommunen vil kunne benytte seg av kirken som lokal ressurs i mye større grad

-

Se nærmere på de utfordringene/behovene som er avdekket i forskjellige grupper.

-

Kan få starte opp med et kor-tilbud for unge og voksne mennesker med utviklingshemming i
Karmøy. Tiltaksplan er allerede utformet, og frivillige med god kompetanse har allerede stilt
seg til disposisjon.

Skudeneshavn, 05.05.20
Janne Kristine Eng

SAKSPROTOKOLL - EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED
PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 84/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden knyttet til
en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt 2021.
Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.

2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.

3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger bispedømme
og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.

4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å
være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 48/20
Behandling:
Midtun (FRP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av hans
samboerskap med en ansatt i Slågstemmen barnehage.
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han er
medlem i styret i Kirketunet barnehage.
Ordfører foreslo at Midtun er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Midtun (FRP) ble enstemmig vedtatt inhabil.
Midtun fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Medhaug er å betrakte som habil etter fvl. § 6 .
Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt habil.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Midtun (FRP) tiltrer igjen. 11 representanter til stede.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).

2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige budsjettvedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Samuelsen
19/1409

Arkiv: 232
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020

SØKNAD OM FRITAK / REFUSJON AV EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE – gnr. 43, bnr. 553
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).
2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige
budsjettvedtak.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken

Eiendomsskattekontoret har mottatt søknad fra Slågstemmen barnehage SA i
Skudeneshavn om fritak for eiendomsskatt. Søker viser til at andre foreldre-eide
barnehager på Karmøy har fått refundert eiendomsskatt.
Vedtekter for Slågstemmen barnehage er vedlagt søknaden. Der fremkommer det at dette
er en foreldre eid-, null profitt barnehage og virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk)
formål.
Vedlegg 1 : Søknad om refusjon for eiendomsskatt

Fakta
Vedtekter
Utklipp fra Slågstemmen barnehage SA sine vedtekter som kan ha betydning for
vurdering av søknaden:
-Slågstemmen Barnehagen SA er et andelslag
-Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Skudeneshavn til beste for andelshavere.
-Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål.
-Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når
foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som
er akseptert. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontigent i
andelslaget.
-Hver andel lyder på kr. 500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.
-Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.
-Ved oppløsningen skal lagets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det
midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets
og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelsen kan ikke endres
uten samtykke fra Karmøy kommune.
Det vises for øvrig til barnehagens vedteker i sin helhet i vedlegg 2.
Brønnøysundsregisteret
Slågstemmen barnehage er registrert med organisasjonsform samvirkeforetak.
Formål : Eie og drive Skudeneshavn Andelsbarnehage i Karmøy kommune
Stiftelsesdato : 25.6.2001
Virksomhet/art/bransje : Heldags barnehage, 3 avdelinger
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Vedlegg 3 : Utskrift fra Brønnøysundsregisteret

Rettskilder / roller og oppgavedeling
Det er vedtatt i kommunen at det skal skrives ut eiendomskatt på «faste eigedomar i heile
kommunen»- i tråd med eiendomsskatteloven § 3 a). Fritak for eiendomsskatt må derfor ha
særskilt hjemmel.
I eiendomsskatteloven § 5 finner vi hvilke eiendommer som skal ha fritak:
Fri for eigedomsskatt er:
a)
Eigedom som staten eig, så langt
eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa
eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.
eigedomen har historisk bygg eller anlegg
eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde
eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål
eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål
b)
Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda.
c)
Kyrkjer.
d)
Eigedomar som kommunen sjølv eig.
e)
Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk eigedom for
tilsvarande skatt hjå seg.
f)
Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a
femte strekpunkt.
g)
Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt.
h)
Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.
i)
Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje
tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.
j)
Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som
nasjonalpark eller naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje
bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.
k)
Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål.
Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

Utover de obligatoriske fritakene i eiendomsskatteloven § 5, er kommunen gitt mulighet
til å frita visse type eiendommer men hjemmel i eiendomsskatteloven § 7:
a)
b)
c)

d)

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna kommunen, eit fylke eller staten.
Bygning som har historisk verde.
Bygning som heilt eller i noko mon vert nytt til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygninen
vart ferdig. Formannskapet eller det utvalget som er nevnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjerda
einskildsaker om skattefritak.
Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

For årene 2015-2020 har kommunestyret vedtatt å frita eiendomsskatt for eiendommer
som eies av «stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller
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staten», jf. esktl. § 7 a). Det er fritak etter denne paragraf som kan være aktuelt for
barnehagen.
I tillegg har kommunestyret fra år 2020 vedtatt å frita «Bygning som har historisk verde», jf.
esktl. § 7 b). Dette fritaket har kommunestyret vedtatt å begrense til bygninger som er
fredet av Riksantikvaren.

Problemanalyse
For å frita eiendommer for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a): «stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten», må visse krav være
oppfylt :
 Krav om direkte eierskap
Eiendommen må eies direkte av ”stiftingar eller institusjonar”- det er ikke tilstrekkelig med
disposisjonsrett til eiendommen for å kunne frita etter bestemmelsen.
 Krav til hva som inngår i lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar»
Finansdepartementet har uttalt i brev av 12.juni 2003 til en annen kommune at «stiftingar
eller institusjonar» har vært antatt å dekke alle typer juridiske personer hvor ingen har
direkte eierinteresser, herunder foreninger.
Videre er det etter Finansdepartementets syn, i brev 12.juni 2003 (Utv. 2003 s.1190), uttalt
at det ikke er meningen at bestemmelsen skal brukes på fysiske personer, enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere, da de ikke kan
regnes som «stiftingar eller institusjonar» etter loven. Etter Finansdepartementets uttalelse
kan alle typer juridiske personer, hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder
foreninger, fritas.
 Krav til virksomheten
Eigedomsskattelova § 7 a) oppstiller krav om at stiftelsen eller institusjonen må drive en
virksomhet som er til fordel for kommunen, et fylke eller staten.
Etter Finansdepartementets oppfatning må spørsmålet om hva som skal anses som slik
virksomhet baseres på en konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må en blant
annet se hen til :
1. om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det
offentlige
2. om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
3. om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
4. finansieringen av stiftelsen/institusjonen
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I tillegg uttaler Einar Harboe i Eiendomsskatt, Kommentarutgave, 2.utgave 2004 :
«Eiendommer tilhørende institusjoner som utfører funksjoner som det naturlig tilligger
det offentlige (kommuner, fylket eller staten) å ta seg av, kan fritas.»

Vurdering
Vurdering - Direkte eierskap
Eiendommen må eies direkte av ”stiftingar eller institusjonar”- det er ikke tilstrekkelig
med disposisjonsrett til eiendommen for å kunne frita etter bestemmelsen.
I dette tilfellet er tinglyst eier Slågstemmen Barnehage SA, mens Karmøy kommune som
har obligatorisk fritak etter esktl. § 5 d, er registrert som bortfester av grunnen.
-Søknaden fra barnehagen anses å havne innenfor krav til direkte eierskap.
Barnehagen er eid av Slågstemmen barnehage SA, vilkåret om direkte eierskap
anses oppfylt.

Vurdering - Stiftelse eller institusjon
Lovens ordlyd er ganske klar på dette punkt; eieren av eiendommen det søkes fritak for,
må være en stiftelse eller institusjon. Det kan for øvrig tenkes helt spesielle tilfeller hvor
fritak likevel kan gis. Harboe nevner i sin kommentarutgave til eiendomsskatteloven
(2.utgave, side 74-75) et tilfelle hvor en eiendom tilhørende en bedrift for yrkeshemmede
(organisert som aksjeselskap) kunne fritas, med den begrunnelse at virksomheten ikke
hadde erverv som formål (formålet var å aktivisere de ansatte). Harboe uttaler også
samme sted at «(….) med vilkår om at vedkommende eiendom skal eies av en stiftelse
eller institusjon, kan eiendommen som eies av et aksjeselskap vanskelig fritas for
eiendomsskatt.»
Finansdepartementet (Fin) har uttalt at foretak av privatøkonomisk natur ikke kan fritas
med hjemmel i bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 7a) (Utv. 1979 s.174).
-I dette tilfellet er eiendommen fullt ut eiet av et samvirkeforetak/andelslag.
Formålet er å eie og drive barnehagen i Skudeneshavn til beste for andelshavere
(foreldre). Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Lovens vilkår om at
eiendommen må være eid av en «stiftelse eller institusjon anses derfor å være
oppfylt».

Vurdering – Virksomheten
 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige
Lovens ordlyd er klar på at fritak for eiendomsskatt kan gis til virksomheter som tjener
allmennyttig formål og ivaretar samfunnsfunksjoner som må ivaretas av det offentlige.
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I denne sammenheng vises det til lov av 17. juni 2005 nr. 64 (Barnehageloven) § 8, 2.ledd
hvor det fremkommer at kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommune.
-Søknaden havner dermed i utgangspunktet innenfor lovens ordlyd på dette
punktet. Vilkåret om at stiftelsen/institusjonen må utføre oppgaver som ellers måtte
ivaretas av det offentlige, anses følgende for å være oppfylt.

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
Barnehagen har nedfelt i sine vedtekter at virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk
formål. Årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i andelslaget. Ved oppløsningen skal
lagets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det midler til overs, skal
disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets og i henhold til
avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelsen kan ikke endres uten samtykke
fra Karmøy kommune.
-Barnehagens vedtekter om at virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk formål
tilsier at søknaden havner innenfor de krav som er satt for å kunne gi fritak etter
eiendomsskatteloven § 7 a).

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
I barnehagens vedtekter finner vi at andelsinnskudd forrentes ikke.
-Barnehagens vedtekter om at andelsinnskudd ikke forrentes, tilsier at søknaden
havner innenfor de krav som er satt for å kunne gi fritak etter eiendomsskatte-loven
§ 7 a).

 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen
Barnehagen er en foreldre-eid barnehage. Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som
har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å
kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
-Nevnte finansiering gjennom foreldrenes/foresattes kjøp av andeler, anses ikke å
være til hinder for å gi eiendommen fritak etter esktl. § 7 a).

Likebehandling
Søker viser til at andre foreldre-eide barnehager på Karmøy har fått refundert
eiendomsskatt. Likebehandling er vesentlig i vurdering om fritak for eiendomsskatt.
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Barnehager med tilsvarende formål, organisering og struktur er tidigere gitt fritak i
kommunen når vilkårene i eiendomsskatteloven § 7 a) er oppfylt.

Økonomi
Eiendomsskattetaksten for Slågstemmen barnehage som ligger på gnr. 43, bnr. 553 er
kr. 3 968 000. Dette gir en årlig eiendomsskatt på kr. 27 776,-.
Det søkes om å få refundert eiendomsskatten fra om med år 2018. Ved et eventuelt fritak
for årene 2018-2020 vil samlet mindreinntekt for kommunen i eiendomsskatt utgjøre
kr. 83 328,-.

Forslag til løsning
Etter en helhetsvurdering av barnehagen i forhold til de krav som er oppstilt i
eigedomsskattelova § 7 a), anbefaler rådmannen at søknaden innvilges.
Dette er også i tråd med fritak som kommunen har gitt tidligere for barnehager med
tilsvarende formål, organisering og struktur.

Rådmannens kommentarer:
Et krav i forhold til fritak for eiendomsskatt er at like eiendommer skal behandles likt,
med mindre saklige grunner tilsier ulik behandling. I dette tilfellet finner ikke rådmannen
saklige grunner som tilsier ulik behandling i forhold til tilsvarende barnehager. Dette er
barnehager som drives med et ideelt, ikke økonomisk formål og der øvrige krav etter
eiendomsskatteloven § 7 a) er oppfylt.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte vedtak som foreslått på første side.

Rådmannen i Karmøy, 20.03.2020
Vibeke Vikse Johnsen
Sign.

Oversikt over vedlegg :
1. Søknad om refusjon for eiendomsskatt
2. Vedtekter Slågstemmen barnehage SA
3. Utskrift fra Brønnøysundsregisteret
7
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SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 85/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).

2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige budsjettvedtak.

SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Formannskapet behandlet saken den 28.01.2019, saksnr. 8/19
Behandling:
Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, KrF, SP og V:
1. Saken utsettes.
2. I forkant av formannskapsmøte gjennomføres befaring.
3. Det bes om klargjøring av hva som ligger i refusjonskravene.
4.Det bes om at saken blir bedre/tilstrekkelig opplyst blant annet med bedre kartmateriell og
saksfremstilling.
Gaard (H) ba om gruppemøte. Gruppemøte fra 16:17- 16:29.
Knutsen (KrF) fremmet på vegne av Ap, KrF, SP, V og H pkt. 1-4 samt tilleggspunkt 5:
5. Det anbefales at partene gjennomføres et fellesmøte, gjerne i samarbeid med kommunen.
Utsettelsesforslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (H 1).

Vedtak:
1. Saken utsettes.
2. I forkant av formannskapsmøte gjennomføres befaring.
3. Det bes om klargjøring av hva som ligger i refusjonskravene.
4.Det bes om at saken blir bedre/tilstrekkelig opplyst blant annet med bedre kartmateriell og
saksfremstilling.
5. Det anbefales at partene gjennomføres et fellesmøte, gjerne i samarbeid med kommunen.

SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Formannskapet behandlet saken den 24.06.2019, saksnr. 89/19
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (H 2).

Vedtak:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.

2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 01.07.2019, saksnr. 87/19
Behandling:
Saken behandlet etter sak 60/19.
Eriksen redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Eriksen fratrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen fratrådte.
41 representanter til stede.
Simonsen (H) foreslo:
Eriksen (KrF) er å anse habil til å behandle denne saken.
Nilsen (KrF), kan ut i fra sin redegjørelse, anses som inhabil i saken.
Endresen (FrP) foreslo:
Eriksen (KrF) er ikke å anse som inhabil til å behandle denne saken.
Nilsen (Ap) er å anse inhabil dersom hans vennskap er det som er avgjørende for hans syn i saken.
Knutsen (KrF) foreslo:
Begge er å anse som habile.
Eriksen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Eriksen tiltrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Nilsen tiltrådte.
43 representanter til stede.
Hatløy (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, hvor det utredes hvilke vegutbedringer som er
nødvendige for å oppfylle rekkefølgekravet i planen, samt om dette vil medføre at færre eiendommer berøres
og mindre grad, basert på mulig enklere løsninger.

Utsettelsesforslaget fremsatt av Hatløy fikk 17 mot 26 stemmer og falt (H 6, SV 1, MDG 1, SP 2,
FrP 4, UA 4, KrF 1).
Thorheim (UA) foreslo:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og F1, fra
grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237,
125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og
Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber rådmannen ta
en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering mellom målsettingene i Plan
2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere vurdering av utforming
av fortau, gateplan m.m.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt finansierer for
forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter fornyet plangjennomføring.

Ordfører foreslo følgende avstemningsrekkefølge:
Det skal fremkomme av protokollen hvem som stemmer mot ekspropriasjon, hvem som stemmer
for forslaget fremsatt av Thorheim (UA) og hvem som støtter innstillingen. Thorheim (UA) sitt
forslag blir stemt over først. Det som vinner frem settes opp mot innstillingen.
Forslaget til Thorheim (UA) fikk 13 stemmer mot 30 stemmer og falt (FrP 4, UA 4, H 5).
Innstillingen vedtatt med 26 stemmer mot 17 stemmer (KrF 2, FrP 4, UA 4, H 5, SV 1, MDG 1).

Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller
betryggende sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

SAKSPROTOKOLL - KLAGE OVER VEDTAK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV
HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 25.11.2019, saksnr. 126/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyrets vedtak datert 01.07.2019 i sak 87/19 oppheves.

SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 25.11.2019, saksnr. 127/19
Behandling:

Ørpetvedt (FrP) foreslo :
Prinsipielt foreslås det følgende:
1. Kommunestyret vedtar å oppheve rekkefølgekrav om bygging av fortau (ekspropriasjon ikke nødvendig).
Kommunestyret vedtar utbygging som omsøkt.
Subsidiært, forutsatt at forslag 1 faller, ber Karmøy Frp om at det voters over følgende forslag:
2. Kommunestyret går mot rådmannens innstilling.
Hagland (KL) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes for befaring og ny behandling i formannskap og kommunestyre.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Hagland (KL) fikk 17 stemmer mot 28 og falt (Kl 6, Frp 6, SV 2,
MDG 2, H 1).
Thorheim (KL) foreslo:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og F1, fra
grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239,
328,2263,197,851,218,1823,2169,307,690,330,237,125,724,876, 2265,232,191 i Karmøy kommune for å
gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre den
17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber rådmannen ta
en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering mellom målsettingene i Plan
2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere vurdering av utforming
av fortau, gateplan m.m.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt finansiere for
forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter fornyet plangjennomføring.

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge som kommunestyret tilsluttet seg:
Det stemmes over forslaget til Ørpetvedt (FrP) nr. 2 først og deretter forslaget i punkt 1 for å sikre
at alle får mulighet til å stemme i mot innstillingens forslag til vedtak i sin helhet. Dersom ett av
disse forslagene får flertall er saken ferdigbehandlet. Dersom det ikke får flertall, settes
innstillingen fra rådmannen opp mot forslaget fremsatt av Thorheim (KL).

Forslaget fremsatt av Ørpetvedt (FrP) nr. 2 fikk 10 stemmer mot 35 stemmer og falt (FrP 6, SV 2,
MDG 2).
Forslaget fremsatt av Ørpetvedt (FrP) nr. 1 fikk 9 stemmer mot 36 stemmer og falt (FrP 6, MDG 2
og KL 1).
Innstillingens forslag til vedtak ble vedtatt med 28 stemmer mot 17 stemmer for forslaget fremsatt
av Thorheim (KL) som falt (Kl 6, FrP 6, MDG 2, SV 2, H 1).

Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre
den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i planen som V01, V06 og
F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690,
330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og
bygningsloven § 16-2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller
betryggende sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
17/5071

Arkiv: 233 Q14
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

24.06.2019
01.07.2019
25.11.2019
15.06.2020

EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ
ÅKRA (PLAN 2041)

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak i sak 127/19 den 25.11.2019 om ekspropriasjon av nødvendig veiog fortaus grunn benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459,
2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232,
191 i Karmøy kommune, opprettholdes.
Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Kommunestyret fattet i møte den 25.11.2019 i sak 127/19, slikt vedtak:

1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2041 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i
planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i
samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende sikkerhet
for alle omkostninger knyttet til skjønnet/saken.
Vedtaket ble fattet med 28 stemmer mot 17 stemmer, jfr. protokoll fra kommunestyret i
sak 127/19, vedlagt som bilag 1. Advokat Endre Skjørestad har ved klage datert 6.3.2020
påklaget vedtaket for 14 av grunneierne, jfr. grunneierliste som ligger som vedlegg til
klagen. Klagen er vedlagt som bilag 3.

Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunnen for ekspropriasjonsvedtaket, er søknad om ekspropriasjon fra selskapet Øya
og Holmavegen AS. Selskapet er stiftet av forskjellige grunneiere langs veien, som ønsker
videre utbygging av sine respektive eiendommer. Slik utbygging er avhengig av at
reguleringsplanens rekkefølgekrav oppfylles.
Vedtaket om ekspropriasjon ble oversendt til partene, herunder til advokat Skjørestad ved
brev datert 14.01.2019 – inntatt som bilag 2

Advokat Skjørestad har ved brev datert 6.3.2020 påklaget ekspropriasjonsvedtaket. Klagen
er rettidig.
I klagen anføres at det ikke er grunnlag for å vedta ekspropriasjon. Dette begrunnes bl.a.
nærmere i at det er private utbyggere som har interesser i tiltaket, og at det er disse som
driver det frem, og slik at Karmøy kommune ikke etter eget tiltak ville fremmet krav om
ekspropriasjon for å bygge angjeldende fortau. Det vises videre til anførsler i tidligere
klage datert 29.8.2019, herunder vises det til at det påklagde vedtak ikke i tilstrekkelig
grad har foretatt interesseavveining og slikt sett vurdert om inngrepet ‘’tvillaust er meir til
gang enn skade’’, jfr. ekspropriasjonsloven § 2. Det tas også opp problemstillingen knyttet
til spørsmålet om eventuell dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene, herunder vises det
til brev fra adv. Skjørestad datert 14.2.2020, som er vedlagt klagen. Dette brevet er besvart
ved brev fra Karmøy kommune datert 17.4.2020, og er vedlagt som bilag 4. Det vises for
øvrig til klagen i sin helhet.
Vurdering:
De forhold som advokat Skjørestad anfører i klagen, er allerede behandlet i
saksfremlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak. Det er følgelig ingen nye
opplysninger eller anførsler i klagen som tilsier at klagen skal tas til følge. Det
fremkommer heller ikke av klagen hva som eventuelt anføres å være feil i vedtaket, som
tilsier at dette er ugyldig.
Reguleringsplanen er utarbeidet etter initiativ fra kommunen, dette for å sikre at området
ikke ble utbygget ytterligere, uten at hensynet til trafikksikkerheten blir ivaretatt. Dette
hensynet ivaretas ved at rekkefølgekravene oppfylles. Selve interesseavveiningen av om
omsøkte inngreps nødvendighet, er nøye vurdert ved vedtakelsen av reguleringsplanen.
Det vises i den forbindelse også til at planen tar hensyn til eksisterende bebyggelse, dette
bl.a. ved at kommunaltekniske normer for vei og fortau er dispensert fra. Det faktum at
det er privat utbygger som ønsker tiltaket realisert, medfører ikke at viktigheten av
gjennomføringen av reguleringsplanens rekkefølgekrav er mindre viktig, enn om dette
skjedd i regi av kommunen.
I klagen er det videre anført at det er gitt dispensasjon for eiendommene Øyavegen 17 og
Øyavegen 74. Det er gitt dispensasjon for Øyavegen 74. Dette ble begrunnet i at dette var
en erstatningsbolig, og denne ikke medførte økt trafikkmengde. For Øyavegen 17, er det
stilt krav om opparbeidelse av vei etter pbl. § 18-1. Dispensasjonen knyttet til
eiendommen Øyavegen 74, vil ikke kunne begrunne dispensasjoner i forhold til andre
eiendommer.

En videre utbygging av området i samsvar med planen, forutsetter følgelig at
rekkefølgekravene blir oppfylt. Det er samfunnsmessig ønskelig at området over tid kan
utbygges i samsvar med planen, og tiltaket er av den grunn nødvendig. Det vises i den
forbindelse også til at hensynet til forutberegnelighet, tilsier at den enkelte grunneier må
kunne påregne å få bebygget sin eiendom i samsvar med den godkjente reguleringsplan.
Det er dette som ligger til grunn for søknaden om ekspropriasjon.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye momenter /opplysninger som tilsier at
kommunestyrets vedtak i sak 127/19 er ugyldig. Det fremkommer heller ikke noen nye
omstendigheter som bør føre til endring av vedtaket. Det anbefales at klagesaken
oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med vedtak som fremgår av
side 1, herunder:
Kommunestyrets vedtak i sak 127/19 den 25.11.2019 om ekspropriasjon av nødvendig veiog fortaus grunn benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459,
2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232,
191 i Karmøy kommune, opprettholdes.
Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Rådmannen i Karmøy, 5.6.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Protokoll fra kommunestyret angående sak 127/19 – bilag 1
Oversendelse av vedtak – bilag 2
Klage datert 6.3.2020 fra adv. Skjørestad – bilag 3
Brev fra Karmøy kommune til adv. Skjørestad datert 17.4.2020 – bilag 4
Kopi av saksfremlegget – bilag 5.
utredningen over denne linja 
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Kopervik,
23.11.2017

OM EKSPROPRIASJON

1. TNNLEDNING
Jeg viser til møter med kommunen vedrørende pågående grunnforhandlinger,
og forestående
innsending av søknad om ekspropriasjon til erverv av grunn til å opparbeide V01, V06 og F 1,
heretter omtalt som Tiltaket, beskrevet i reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på Åkra"
- plan id 2041, heretter omtalt som Plan 2041.
Søknaden sendes inn på vegne av Øya og Holmavegen AS, heretter omtalt som Tiltakshaver.
Tiltakshaver er et selskap som er stiftet av forskjellige grunneiere langs veien. Bakgrunnen for
at de nå ønsker tillatelse til ekspropriasjon er at videre utbygging av deres eiendommer er
betinget av at Tiltaket opparbeides. Forhandlinger med de andre grunneierne har videre ikke
ført frem til avtale med samtlige som blir berørt av tiltaket.
Eierne av Øya og Holmavegen
tabellen under.

AS og de eiendommene de eier langs veien fremgår av

GNR/BNR

EIER

15/2428

Åkra Sjømat Eiendom AS

15/82

Gustavsen Bjørn Inge Mfl.

15/2319

Snørteland Kjell Inge

15/196

Snørteland Kjell Inge

15/273

Snørteland Kjell Inge

15/332, 333

Holmen

15/217

Holmen Panorama

15/660

Holmen

15/200

Åkra Sjømat Eiendom AS

]5/52

Åkrehamn Trålbøteri AS

2.

AREALET

Panorama

AS

AS

Panorama AS

SOM SØKNADEN

GJELDER

Arealet søknaden gjelder fremgår av understående tabell.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK
FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

Mobiltelefon

Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm-adv.n0

412 08 [72

natvig@karm-adv.no

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon

412 08 173

anders@karm-adv.no

Advokat
MAGNUS
HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon

975 67 375

magnus@karm-adv.no

. Karmøyadvokatene

DA

GNR/BNR
15/459
15/2090
15/160
15/239
15/328
15/2263
15/197
15/851
15/218
15/1823
15/2169
15/307-690
15/330
15/237
15/125
15/724
15/876
15/2265
15/232
15/191

CA. AREAL
100
192
43

John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
Ingvar Jonsen
ln var Jonsen
Else Kristine Ber ford
Else Kristine Bergfjord
Else Kristine Bergfjord
Geir-Helge Hauso
Kjell Elias Eliassen og Henry
Elias Eliassen
Gunbjørg Mosnes
Henry Elias Eliassen og Liv
Stau 6
Paul Erik Widvey
Ronny Magnussen
Mery Widvey

6
22
23
64
15
191
23
49
50
48

Uk'ent
Ukjent

Jeg legger ved situasjonskart
Vedlegg

1: Situasjonskart

Tiltakshaver
er ukjente.
3.

EIER
Kåre Johan Mannes
Anne Marit Mannes
John Kenneth Mannes

hvor de arealene

65

6
2
19
6
300

som må eksproprieres

fremgår.

for eiendommene

har ikke lyktes med å komme

NZERMERE

m2

OM SØKNADEN

i kontakt

med eier av bnr. 232 og bnr. 191 da disse

OM EKSPROPRIASJON

3.1. Hj emmel for ekspropriasjon
Plan 2041 er yngre enn 10 år jfr. plbl. § 16-2 og denne bestemmelsen
grunnlag til å gjennomføre
ekspropriasjonen.

påberopes

Alternativt

§ 50 jfr. § 9.

bes kommunen

om å foreta ekspropriasj

on etter veilovens

som rettslig

3.2. Utredningsplikten
Etter ekspropriasjonsloven
§ 11 skal søker gjøre rede for saken slik at
beslutningsmyndigheten
på forsvarlig måte kan avgjøre om det foreligger
interesseovervekt
til å gjennomføre
inngrepet jfr. § 2 (2) og § 16-2 (1).
Ervervene
varierende

tilstrekkelig

er stripeerverv av eiendom og de forskj ellige grunneierne må avstå arealer av
størrelse. Arealene er i dag etablerte hager, murer og annen opparbeidet eiendom.
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, Karmøyadvokatene

DA

Store deler av arealene er imidlertid også allerede i dag avstått det som i dag er den
kommunale
Øya— og Holmavegen
og opparbeidet til kjørevei med asfalt. Jeg viser her til
situasjonskartene.
Tiltaket rammer ikke eksisterende bebyggelse.
Tiltaket

berører

arealer avsatt til hage i område med planformål

Det er anført fra bnr. 237 sin side at inngrepet får betydning
Tiltakshaver
mener imidlertid dette ikke stemmer.

H570 som er en hensynssone.

for hennes parkeringsmuligheter.

Det er videre anført fra bnr. 197/ 851 sin side at inngrepet rammer ham urimelig hardt og at
det ødelegger hans parkeringsmuligheter,
slik de er i dag. Det er på det rene at inngrepet
kommer tett på eksisterende
bygning på bnr. 197 og at dette vil forvanske
parkeringsmulighetene
hans. Det er imidlertid mulig å etablere mllgod parkering på bnr. 851.
Det er uansett ingen andre alternative måter å opparbeide Tiltaket på.

Utover denne grunneieren vil Tiltaket ikke ramme grunneierne særlig hardt, utover det ubehag
som i sin alminnelighet
vil følge av å måtte tvangsavstå grunn. Tiltakshaver
har førøvrig
avdekket særlige forhold ved arealene som får avgjørende betydning for saken.

ikke

I interesseavveiningen
må det så tas hensyn til de forhold som begrunner avståelsen. Her viser
Tiltakshaver
for det første til at de er pålagt å gjennomføre
tiltaket i Plan 2041 sine
rekkefølgebestemrnelser
i planbestemmelsene
kapittel VIII for å kunne bebygge sine
eiendommer
i henhold til den arealbruken de er avsatt til i planen.
De viser også til at utbyggingen
er vedtatt i planen for å ivareta tungtveiende
samfunnsmessige
hensyn som boligutbygging
m.m. og at Tiltaket skal sørge for en
trafikksikker
infrastruktur
som skal betjene både eksisterende
og fremtidig arealbruk. I den
forbindelse vises det til at trafikksituasjonen
på stedet ikke er god hverken for kjørende eller
gående.
Til slutt vises det til at det er forutsatt

nødvendigheten
grunnlaget

at tilstrekkelig

interesseavveining,

og vurdering

av tiltaket, er gjennomført i forbindelse med at reguleringsplanen

for ekspropriasjonen

ble vedtatt jfr. eksempelvis

som gir

RT-l998-416.

De berørte grunneierne vil for øvrig få dekket sitt økonomiske tap i forbindelse
avståelsen jfr. grunnloven
§ 105 og ekspropriasjonserstatningsloven
§ 3.

3.3.
Forsøk på minnelig

av

med

løsning

Tiltakshaver
har forhandlet med grunneierne
slik at de først oppsøkte hver enkelt grunneier
personlig med forslag til en enkel erklæring om avståelse av fri grunn.
Denne signerte
Vedlegg

et stort antall grunneiere.

2: Grunneiererklæringer

For de som ikke ønsket å signere en slik erklæring

ble det sendt ut brev med tilbud om kjøp

basert på en pris på kr. 300/m2.
Vedlegg

3: Eksempel

på tilbudsbrev
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Det ble på denne bakgrunn
regi av kommunen.
Vedlegg

4: Referat

gjennomført

et informasjonsmøte

med enkelte

av grunneierne

fra informasjonsmøte

Etter tilbakemeldinger
fra grunneierne
arbeidsavtale
til de som hadde mottatt

ble det sendt ut tilbud om kjøpekontrakt
tilbud.

Vedlegg

5: Eksempel

av avtaler

Avtalene

baserte

Grunneierne
arealene.
Vedlegg

i

på oversendelse

og

seg på en m2 pris på 500.

ble så varslet

6: Eksempel

om at tiltakshaver

ville søke om tillatelse

til å ekspropriere

på varsel om ekspropriasjon

Iløpet av forhandlingene
har enkelte grunneiere som opprinnelig hadde signert erklæringer
om å avstå fri grunn trukket disse og anført, på forskjellig grunnlag, at de ikke trenger å stå
ved disse.
Tiltakshaver
mener i utgangspunktet
ikke at det er grunnlag for et slikt standpunkt,
komme disse grunneierne i møte har de tilbudt dem å kjøpe grunn til kr. 500,-/m2,
dem tilbud om å signere arbeidsavtale
hvor erstatningen
så blir fastsatt av retten.
Vedlegg

7: Eksempel

på oversendelse

Ingen av disse grunneierne
Noen grunneiere

men for å
samt gitt

av avtaler og varsel om ekspropriasjon

har vært villige til å medvirke

har rettet kritikk mot Tiltakshaver

til grunnervervet.

og grunnervervsprosessen.

Tiltakshaver

mener på sin side de har gjennomført denne på vanlig måte, men at prosessen har vært
krevende da en del grunneiere sine tilbakemeldinger
i stor grad er knyttet til en generell
motstand mot den vedtatte reguleringsplanen.
Dette fremgår for øvrig også av referatet fra
møtet med kommunen.
Jeg legger for ordens skyld med de mest sentrale
Tiltakshaver.
Vedlegg

8: Diverse

tilbakemeldinger

tilbakemeldingene

som er gitt til

fra grunneierne

Når det gjelder erverv til opparbeidelse
av V06 har Tiltakshaver
særskilt påtatt seg å forestå
grunnervervet
for eier av bnr. 305 jfr. vedlagt erklæring, da deres forhandlinger
med bnr. 459
ikke førte frem, og det fremstod hensiktsmessig
å gjennomføre
grunnervervet
fra bnr. 459 i en
0g

samme

Vedlegg

pI'OSCSS.

9: Erklæring

fra bnr. 305
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AVSLUTNING

På denne bakgrunn ber Tiltakshaver
kommunen
ekspropriasjon
av de overnevnte arealene.
Om det er spørsmål til søknaden, eller dersom
dokumentasjon,
ber jeg om å bli kontaktet.

om samtykke

til å gjennomføre

det er behov for å innsende

ytterligere

l
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:Typ_e

"531149

Gårdsnr

, 15

Bruksnr

(1)

Grurir1eiendom

Kommune

Svendsholm

_ _____

Bruksnavn

M

Areal

Q— ___

ur» l

Arealmerknad

.

—1-91

..

'TInglyst

:Se

_
_W

-.

___ —VEH;

' Svendsholm

,. ,,

j0nert '

EfNei.

Koordinater

282155. 43 6575263

Kulturrninne

Ikke

____,.,__

,, "

_____

festegrunner
.

Punktfeste

_ 306.52;
"

Grunnforurensmg

Festenr
’SekSJonshr

_

Karmøy

* Ja

7_

._ VNG? :
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74 (32632)

registrert

Bekreftet

grunnboksutskrift

Bg;—
Vtillri
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fiver
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Koordlnater
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5.1780462559.26010401(4326)
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Bilag nr.—;...-

AVTALE
/,
PMellom eier av gnr. 15, bnr....é
/é(¢/«-/4
,4qinngått følgende

V“

(”

..... Z.. i Karmøy kommune,

;:,..,71AA/§;¢p.;,:—T£ ,1.f’
avtale.
[

g ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

eventuelt

Sted, den ål)

/l,«

(

/

/

,,

&&)c

når denne avtalen er underskrevet
etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

Q56 (FEW

f

t

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.

Sted, den

%,,

(<>

(
/(

("NA

i

startet.

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

berørt areal utenfor vegområdet

for ØYA OG H LMAVEGEN
AS

'(

“fit/MM
NAVN

til

/

AVTALE

Mellom

eier av gnr.

....... i Karmøy

15, bnr....(

'"'r/fr/Q'CØIUC-ä'åäfåé'Fiva-p"inngått følgende avtale:

kommune,

og ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

!

& 28U
Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse
av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

l/
Sted,

/

den

,” ,

4,43%a

,

når denne avtalen er underskrevet
etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

& n

'

((;

Rib

,

berørt areal utenfor vegområdet

(

&&??—

av begge parter og
skal fradeles

.
Sted,

den

%

Q’flg

.— //

,fm

,

.

L NÅVN
forØYAOG OLMAVEGEN
AS (»
i

og overdras

ett til hver av partene.

f

6 [

i

startet.

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

eventuelt

NA
å

ovu

til

QT;
' /

AVTALE

Mellom eier av gnr. 15, bnr ....... ”QX... i Karmøy kommune,
i'ty'LåI'itf'
.55..
722/115/1/
..................
og ØYA OG HOLMAVEGEN
mngatt følgende avtale:

AS er det

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fn' grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

eventuelt

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

Arbeidene kan igangsettes når denne avtalen er underskrevet av begge parter og
partene er innforstått med at vegarealet etter ferdigstillelse
skal fradeles og overdras
kommunen

for fremtidig

vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

Sted,

//i/i
: i
A

!

den

[,

,

dag?-&&&

f
for ØYA

(
O

i to eksemplarer,

321061.

[

r/W/

HOLMAVEGEN

ett til hver av partene.

Jbl)?

‘

Sted,

//'">
AS

den

b

i/ä

/

(”da
NAVN

til

AVTALE

lX

r7
Mellom

eier av gnr.

15, bnrmg.f...

i Karmøy

kommune,

.;Ma...-Mt,....g..,4,.u=.9.,;,”f; ...... og ØYAOG HOLMAVEGENAS er det
inngått følgende avtale:

" 4”

D

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

,,

etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.

Sted,den
j (”'/l

/

,./"
;,

VN for ØYA OG HOLMAVEGEN
L/

i

startet.

Sted,den (OIW UKM 932)m. aZo//
fl

berørt areal utenfor vegområdet

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

eventuelt

AS

I

NAVN

til

)

AVTALE

Mellom

eier av gnr. 15, bnr////

g.uf.z,<,f..423?,2.au... .%,a.'
inngått følgende avtale:

' VX

i Karmøy kommune,

4 ,..
'.g" 45,4/........... og ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid ] 149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene
partene

kan igangsettes

er innforstått

kommunen

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

når denne avtalen er underskrevet

med at vegarealet

for fremtidig

eventuelt

etter ferdigstillelse

av begge parter
skal fradeles

og overdras

vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

i to eksemplarer,

Sted den
)KDf'GLO/(LL

Øv (fl M?

C" AVNfor ØYAOG OLMAVEGEN
AS

ett til hver av partene.

%?Åj—
Sted den

og

//

NAVN

til

!

!

%

t
”

AVTALE

.
\Q/
.
Mellom eier av gnr. 15, bnrk ............. 1 Karmøy kommune,

.......£/,u,<+,.z....,45.D.,,7?.ä,.t%
inngått følgende

..... og ØYA OG HOLMAVEGEN AS er det

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

Sted, den %?WZ
(,fl/
/
]

/

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

eventuelt

etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

%CV{_M1
. Å

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.

"

Sted, den [ØG

fl

, » ('I

r

/l

(

(”(

/{

"

(

f'

i ”FN

L.

NAVN
L

for ØYA

OG HOLMAVEGEN

AS

NAVN
V

til

!!

gb
AVTALE
'3
Mellom

eier av gnr.

15, hm.../(n)....

Ølufu.f..älvféållä£...lif/J.€/I.$..5M
inngått følgende

i Karmøy

kommune,

............ og ØYA OG HOLMAVEGEN AS er det

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

Sted,den afiefemfi

i

startet.

etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

Mace 1699?

/ N/ZwN for ØYA OG H LMAVEGEN AS

)éflf

berørt areal utenfor vegområdet

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

eventuelt

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.

Sted,den

NAVN

til

,A
»] \x

tj”

AV TALE

Mettom eter at gnr. 15» txt-tr..., ........... i Karmøy kommune.
.........a" f,

«lagring

................... og OVA OG HOLNMYEGEN

\S er det

'

inngått følgende avtale:

Eter av gnr. f5. bnr .................... avgir rn grunn til opparbeidetse av wet %henhotd tt?
godkjent regu'teringsptan
med nasjonat pianrd [ HÅLZOM og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger
minst

forpiikter

samme

seg ti! 51istandsette

stand

som

tør arbeidene

eventuelt

berørt areal utenfor u'egområdet

%

startet.

Arbeidene kan, igangsettes når denne axtalen er underskrevet av begge parter og
partene er innforstått med at vegarealet etter ferdigsttHetse skal fradetes og OK./erdras m
kommunen

Denne

for fremttdr g vedttkehotd.

angler}

Sted. den

er utferdiget

T'xjnééx
I

//

%to. eksetnpiaret;

U a

,,;
'.

£54;

ett til hver av partene.

Sted” den

;».

NAVN fm () YA, OG HOt,.MAVEGEN

AS

NAVN

.-

A

%E
AVTALE

Mellom

eie

, bnr...../.../...>... i Karmøy kommune,

a

..............................
inngått følgende

og ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fn" grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

/

etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

(

N

,.

/

w"

.

VN for ØYA OG HOLMAVEGEN

t

i

startet.

Sted,den {egg/ML 0230.067.
Jbl?

j/

berørt areal utenfor vegområdet

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget

eventuelt

av begge parter og
skal fradeles

til

ett til hver av partene.

Sted,den

46
AS

og overdras

MJ
NAVN

'

*.

liv
‘

AVTALE

Mellom

%?

15, bnr ................

eier av gnr.

5 J (påfunn./*g].
7%,.”‘126
P inngått følgende avtale:

(4-7,

,

,

.

i Karmøy

..........................

kommune,

og ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

[? I4s
Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse
av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................
3\

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

eventuelt

etter ferdigstillelse

Denne avtalen er utferdiget

i to eksemplarer,

Sted, den «'fga/ko‘b

RX: 0 ] ala?

, ,

f/"/
(”"NÅ

Å

,

(« , ,

av begge parter og
skal fradeles

[

Sted, den

f

57” Z" 7

[WM/'

for ØYA OG HOLMAVEGEN

AS

og overdras

ett til hver av partene.

'

.

i

startet.

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

"W

berørt areal utenfor vegområdet

;)

(ZO/L/C/

-—
'

/‘

" /[3

,

',

,.,

,

k/(w
N

VN

" 46144

zUo

til

v

Pr

,
AVTALE

Mellom

eier av gnr.

15, bnr ................

i Karmøy

kommune,

(%5gp..624.£/Ué....Lt/z/Åétg .......................
og ØYA OG HOLMAVEGEN AS er det
inngått følgende

avtale: L/z—Mä A.' ,T/ fu 5' EM

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

eventuelt

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

K

etter ferdigstillelse

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

til

‘N

5

Denne avtalen er utferdiget

i to eksemplarer,

,

/

Sted, den AL

,,/1
,

L

@L J. [

("f

[I
”x

)Up (jc/.

‘W/

Albl Jr

i "

”NAVNfor ØYA OG HOLMAVEGENAS
x

ett til hver av partene.

Sted, den

,.,g

". (tl

,." L”,,,.
, "I g ,, Pci/«7Åre/=—
x;

NAVN

L
AVTALE

Mellom

eier av gnr.

15, hm.../é...”

Karmøy

& Då....å/;.,.Ué....g(p£.z25;'ä,J
inngått følgende

kommune,

........ og ØYA OG HOLMAVEGEN AS er det

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

Denne avtalen er utferdiget

/?
'

etter ferdigstillelse

i to eksemplarer,

'

( ”BSAVN
forØYAOG OL AVEGEN
AS

(

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.

Sted, den

A
t

i

startet.

:QJOOcl .SLÅ];

E,

(

berørt areal utenfor vegområdet

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.

Sted, den %fwi

eventuelt

0/

,

(
NAVN

fø,

til

"

) 5

AVTALE
.'

/ ”)
['

Mellom eier av gnr. 15, hm.../”Jmf.

OG

ØYA

145/7'0'JIE'K/0g

Å/ZN,EWÅ£n/Jtt(

inngått følgende

i Karmøy kommune,
AS er det

HOLMAVEGEN

avtale:

Å «u .wz. W; aff/AA(få;
Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fn' grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert
godkjent reguleringsplan

DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

berørt areal utenfor vegområdet

eventuelt

i

startet.

kan igangsettes når denne avtalen er underskrevet av begge parter og
skal fradeles og overdras
partene er innforstått med at vegarealet etter ferdigstillelse
kommunen for fremtidig vedlikehold.
Arbeidene

Denne avtalen er utferdiget
([.,

,_

Sted,den {mfg/wk

//

i to eksemplarer,
Å

7‘

160?-

'

»

ett til hver av partene.

[\-

:lel?

Sted,den

(

.
[;

L”

I N

L

VN for ØYA OG

OLMAVEGEN

AS

I

ru'l

_

n:

-

5

Den/”'KSr”

NAVN

til

§;wwv€

åliåå

AVTALE

Mellom eier av gnr. 15, bnr ................ i Karmøy kommune,

gi,-..[rMu/Jg....ggp.z.z..,;5.y.,;,<m. og ØYAOG HOLMAVEGENAS er det
inngått følgende

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

partene er innforstått
kommunen

Sted, den 447(9k

i to eksemplarer,

CL

[

av begge parter og
skal fradeles

og overdras

ett til hver av partene.
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vedlikehold.

Denne avtalen er utferdiget
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berørt areal utenfor vegområdet
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for fremtidig
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og ØYAOGHOLMAVEGEN
AS er det

avta

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

eventuelt

når denne avtalen er underskrevet

Denne avtalen er utferdiget
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Karmøy kommune,
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Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene
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inngått følgende avtale:

ZU”;

kommune,

og ØYA OG HOLMAVEGEN

AS er det

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149_2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

eventuelt

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

Arbeidene kan igangsettes når denne avtalen er underskrevet av begge parter og
partene er innforstått med at vegarealet etter ferdigstillelse skal fradeles og overdras
kommunen for fremtidig vedlikehold.
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AS er det

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

Arbeidene

kan igangsettes

berørt areal utenfor vegområdet
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startet.

når denne avtalen er underskrevet

partene er innforstått med at vegarealet
kommunen for fremtidig vedlikehold.
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Mellom eier av gnr. 15, bnr. .é). L 6. i Karmøy kommune,
...................................................................
og ØYA OG HOLMAVEGEN
inngått følgende

AS er det

avtale:

Eier av gnr. 15, bnr .................... avgir fri grunn til opparbeidelse av vei i henhold til
godkjent reguleringsplan
med nasjonal planid 1149—2041 og vedlagt kartutsnitt datert
DATO ............................

Utbygger

forplikter

seg til å istandsette

minst samme stand som før arbeidene

eventuelt

berørt areal utenfor vegområdet

i

startet.

Arbeidene kan igangsettes når denne avtalen er underskrevet av begge parter og
partene er irmforstått med at vegarealet etter ferdigstillelse
skal fradeles og overdras
kommunen for fremtidig vedlikehold.
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skal fradeles og overdras
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Karmøyadvokatene

DA
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Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik —Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670
Internett: www.karm-adv.no
— Org.nr.
986 752 404 MVA

John

Kenneth

- Driftskonto 3361.12.46566

Mannes

Øyavegen 44 A
4270 Åkrehamn

Kopervik,

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
AV VEI OG FORTAU
REGULERINGSPLAN
—BNR. 160, 239, 328, 2263
Jeg bistår Øya og Holmavegen

08.11.2016

IHHT.

AS (under stiftelse) og dets eiere.

Selskapet og eierne har til hensikt å utbedre Øyavegen og Holmavegen ihht. den
reguleringsplanen
som kommunen har vedtatt, slik at det blant annet blir opparbeidet fortau
og gatelys langs veien. Den opparbeidede infrastrukturen vil så bli overlevert til kommunen.
Kommunen har i den vedtatte reguleringsplanen stilt krav om utbedring av veien før tiltak på
de tilliggende eiendommene kan godkjennes. Når Øya og Holmavegen AS nå opparbeider
infrastrukturen, muliggjør dette bygging for samtlige grunneiere innenfor reguleringsplanen.
De tilliggende eiendommene får også den fordelen at adkomsten både for kjørende og gående
blir bedre.
For å gjennomføre denne oppgraderingen av infrastrukturen må mange grunneiere langs veien
avstå litt grunn. De aller fleste har nå avstått grunn vederlagsfritt, da de ser verdien av at
adkomsten nå blir utbedret. Jeg forstår det videre slik at du ikke har sagt deg villig til å på
samme måte avstå grunn vederlagsfritt.
På vedlagt situasjonskart fremgår de arealene som kommunen har regulert til dette formålet,
og som du må avstå for at veien skal realiseres. Som det fremgår er deler av arealet allerede
avstått til vei. Det arealet som allerede er vei vil Øya og Holmavegen AS ikke tilby noe
vederlag for da det fra før er avstått, og fordi et areal som er benyttet til kommunal vei uansett
ikke utgjør noen verdi for eiendommen.
For det arealet som ikke allerede er avstått til veiforrnål vil Øya og Holmavegen AS tilby kr.
300/m2. Dette er en sum som nylig er blitt benyttet av kommunen i forbindelse med lignende
grunnerverv. For å avstå de arealene som fremgår på situasjonskartene tilbys du følgelig kr.
20.688,—.
Jeg ber om at du gir en tilbakemelding
brevets dato.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm-adv.no

hit på om du godtar dette innen 14 dager fra dette

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392
Mobiltelefon

412 08 172

natvig@karm-adv.no

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon

412 08 173

anders@karm-adv.no

Advokat
MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon

975 67 375

magnus@karm-adv.no

' ' Karrhøyadvokatene DA

Med vennlig hilsen
Karmøyadvokatene

DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat
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KARMØY

KOVIMUNE

0
Møtereferat

Dato: 07.04.2017

Tid: 14.45—16.00

Sted: Formannskapssa/en

Tilstede:
Grunneiere:
-

lngvarlohnsen,

-

John Kenneth

o
o
-

Gnr./Bnr. 15/197,851
Mannes,

Gnr./Bnr.

15/160,239,328

og 2263

Kåre Johan Mannes,

o

-

Gnr./Bnr. 15/459

Geir Helge Hauso,

o

Gnr./Bnr. 15/307

Hilde Marie Bergfjord (møtte istedetfor

-

o

Gnr/Bnr.

15/218,1823

-

Anne Marith Mannes,

-

Ernst Håkon Bergfjord

o
o

sin mor Else Kristine Bergflord)

,

og 2169

Gnr./Bnr. 15/2090
Møtte istedetfor

sin mor Else Kristine Bergfjord?

Fra Karmøy kommune: Jarle Nilsen og Silvia May Stange

Fravær: Gunnbjørg

Mosnes Gnr./Bnr.

15/237

Leif Malvin Knutsen, Malvin Bjorøy
Referent:

Silvia May Stange

Tema:

-

På vegne av ordføreren inviterte teknisk sjef grunneiere innenfor reguleringsplan 2041 —
Åkraøyna og Holmane: Naustområde og småbåthavn, til et møte med ordfører.
Bakgrunn for invitasjonen var at ordfører har blitt kontaktet av enkelte utbyggere som
utarbeider forslag til tiltak og som i så måte har møtt mostand mot enkelte rekkefølgekrav
planen stiller, herunder kravet om fortau langs Øyavegen/Holmavegen.

-

I brev, datert 27.03.2017,

som

bemerkes det at ordfører ikke har interesser i denne saken, men

ønsker å høre motargumentene mot iverksetting av planen med det mål for øyet å se om det er
mulig å komme fram til en omforent løsning som kan passe alle parter.

l
Sak nr.

Kommentar
Ordfører

innledet

møte hvor problemstillingene/situasjonen

ble

beskrevet. Ordfører ønsket å høre de inviterte grunneiernes meninger
vedrørende opparbeidelse av vei/fortau, og presiserte at man på dette
møtet

ikke skulle fatte noen form for vedtak eller ta beslutninger.

Karmøy kommune

/'

/

.

I
I

1

John Kenneth Mannes fikk ordet. Snakket om reguleringsplanen. Mener
veiens bredde

medfører

rivning av eksisterende

bygg, og ønsker at

reguleringsplanen revurderes. Snakket også om trafikksikkerheten, og
mener at det er rom for fri ferdsel ved kaien, og at sikkerheten langs
veien er ivaretatt. Viste i den sammenheng til at det ikke er trafikk etter
kl. 16.00, og at det er Trålbøteriet som står for eller generer trafikken. Ser
for seg at Trålbøteriet vil flytte til Husøy etter hvert.
Kåre Mannes fikk ordet. Fortalte at veien opprinnelig var planlagt over
Oliversbukta, og mener at bakgrunnen for at veien fikk ny plassering var
fordi ingeniør i Karmøy kommune hadde interesser i saken.
Ordfører fortalte at veien er ok/grei nok dersom man ikke ønsker
utvikling, men hvis man ønsker en utvikling av området —da må man
legge til rette for ny vei.
Hilde Marie

Bergfjord

mor. lkorte trekk
motparten

(representerer

handlet

brevet

sin mor) leste opp et brev fra sin

om et ønske om informasjonsmøte

med

for lenge siden.

Ernst Håkon Bergfjord fikk ordet. Stiller spørsmål hvorfor ikke alle
grunneiere ble invitert til møte når motparten startet Øyaholmen AS.
Anne Martih

Mannes fikk ordet.

til møte i September

Fortalte at Mannes-familien

med utbyggere.

Mener

utbygger

ble invitert

opptrådte

useriøst,

og forstod ikke hvorfor andre grunneiere ikke hadde blitt invitert til
møtet.

Ordfører stilte spørsmål om grunneierne var interessert i å selge dersom
man får markedspris.

Som svar på ordfører sitt spørsmål, ble det skissert en pris opp mot 6 000
kr pr m2.

Silvia Stange fra Karmøy kommune fikk ordet. Snakket om
grunnervervspriser i Kopervikområdet, Bygnes etc. lforbindelse med ny
skole på Kopervik er det gitt en kvadratmeterpris på 300 kr til det som er
regulert til undervisningsformål, med den begrunnelse at påregnelig
utnyttelse

av dette området

ville kunne vært boligutvikling

dersom det

ikke skulle blitt bygget en skole der. 300 kr er også gitt for areal til vei på
Bygnes.

Kåre Johan Mannes: Leste opp fra reguleringsplanen, og mener at en
løsning er å flytte veien.
Ernst Håkon Bergfjord

stiller spørsmål om reguleringsplanen

er

reverserbar.

Ingvar Johnsen sier han ikke har noen ting å selge.

John Kenneth Mannes sier han nettopp har kjøpt eiendom, og stiller
spørsmål om hva man ønsker å bevare.
Geir Helge Hauso sier han ikke er interessert i å selge til 300 kr pr m2.

Ordfører

avsluttet

møtet

med en oppsummering,

og syntes det var nyttig

å høre meningene som kom frem under møtet, og takket for oppmøte.

Karmøy kommune

l

,

Karmøyadvokatene

DA

anagm.
S

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik —Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361 .12.03670 - Drittskonto 3361 .12.46566
Internett: www.karm-adv.no
- Org.nr.
986 752 404 MVA

Kopervik,

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL
REGULERINGSPLAN
—BNR.

UTBEDRING

AV VEI OG FORTAU

24.04.20] 7

IHHT.

Jeg viser til tidligere korrespondanse i saken, samt etterfølgende møte hvor kommunen hvor
spørsmål knyttet til reguleringsplanen og grunnavståelsen er drøftet.
Slik situasjonen er i dag er reguleringsplanen som viser traseen og det planlagte fortauet
vedtatt, og Øya og Holmavegen AS er nødt til å opparbeide denne der hvor kommunen har
regulert denne inn på reguleringskartet. Det er ikke mulig for Øya og Holmavegen AS å
opparbeide denne i alternative traseer.
Når det gjelder erstatning for grunnen ser vi at kommunen har opplyst at vanlig
grunnervervspriser i Kopervikområdet,
Bygnes etc er på 300 kr./m2. Dette mener Øya og
Holmavegen AS også er retningsgivende for eiendommene langs Øya og Holmavegen. For å
forsøke å komme i mål med en frivillig avtale er Øya og Holmavegen AS villige til å øke
tilbudet om erstatning. Vedlagt ligger derfor utkast til kjøpekontrakt hvor erstatningen er
oppjustert.
Tilbudet er endelig forhandlingstilbud
fra Øya og Holmavegen AS. Dersom dette ikke godtas
ber vi alternativt om at avtale om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn signeres og returneres
hit. Erstatningssummen for arealene vil da bli fastsatt av en domstol.
Vi ber uansett om en tilbakemelding

på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.

Dersom dere har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet
hører jeg fra dere så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.

Med vennlig hilsen
Karmøyadvokatene DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DlDRIK
FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394

Advokat
MAGNUS
HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm—adv.no

412 08 172

natvig@kam1—adv.no

412 08 173

anders@karm—adv.n0

975 67 375

magnus@karm—adv.no
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Avtale

om tiltredelse

og avtaleskj

ønn

Kjøper:
Øya og Holmavegen

AS orgnr. 918 092 218

Eier:

1.

Kontrakten

gjelder

Eier gir kjøper tillatelse
Holmavegen

til å tiltre nødvendig

ihht. vedtatt

delen av eiendommen

reguleringsplan.

grunn til bygging/utbedring

av Øyavegen

Det vil si at eierne gir kjøper råderett

slik at anleggsarbeidene

kan komme

og

over denne

i gang, selv om erstatningen

ennå

ikke er fastsatt.
Inngrepet
2.
Dersom

fremgår

av vedlagt

kartskisse.

Kjøpekontrakt
partene

på et senere tidspunkt

blir enige om erstatningen,

inngår partene

en

kjøpekontrakt.
3.

Avtaleskjønn

Hvis partene
fastsettes

ikke blir enige om en kjøpekontrakt,

ved rettslig

skjønn (avtaleskjønn)

skal bygge på ekspropriasj
4.

Kjøper

etter skjønnsloven

enige om at erstatningen
§ 4. Et eventuelt

skal

avtaleskjønn

prinsipper.

Renter

betaler

det endelige

flat rente av den erstatningen

oppgjøret

inngår kjøpekontrakt,
5.

onsrettslige

er partene

eieren har til gode fra grunnen

finner sted jfr. ekspropriasjonserstatningsloven
skal rentefoten

fastsettes

i skj ønnet.

Underskrifter

Denne kontrakten

er underskrevet

i 2 eksemplar,

ett til hver av partene.

L

blir tatt i bruk til

§ 10. Hvis partene

ikke

J

Eier:

Kjøper:

Sted/dato

Sted/dato

For Øya og Holmavegen

AS

4

I

l

Kjøpekontrakt

Kjøper:
Øya og Holmavegen

AS orgnr. 918 092 218

Selger:

1.

Kontrakten

gjelder

Selgeren avstår nødvendig
og Holmavegen

av Øyavegen

ihht. vedtatt reguleringsplan.

Grunnavståelsen
2.

grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring

fremgår av vedlagt kartskisse.

Kjøpesum/erstatning

Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen
Det tas forbehold om at eventuelle

kr. SUM

panthavere gir pantefrafall

for arealene og at de aksepterer

utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales
nødvendige
3.

for å gjennomføre

Generelle

Kjøpesummen
sammenheng

senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter

og fradele arealet er signert og sendt kommunen.

kontraktsvilkår

dekker avståelse
med avståelsen

av grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har

eller veitiltaket

Kjøper utfører og bekoster nødvendig
Eventuelle

som er

det erverves grunn til fordel for.

omlegging

av lovlig anlagte ledninger.

endringer i avkjørsler eller adkomstforhold

går fram av plantegningene

angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde

eller er

avkjørsler eller adkomstveger

i fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen
4.

når denne kontrakten er underskrevet

Underskrifter

Denne kontrakten er underskrevet

i 2 eksemplar,

ett til hver av partene.

av begge parter.

'

!

Selger:

Kjøper:

Sted/dato

Sted/dato

For Øya og Holmavegen

AS

'»

Karmøyadvokatene

DA

Manda——

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303. 4291 Kopervik -Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670 - Driftskonto 3361.12.46566
Internett:

www.karm-adv.no

- Org.nr.

986 752 404 MVA

Til berørte grunneiere langs Øya- og Holmavegen

Kopervik,

13.07.2017

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
AV VEI OG FORTAU IHHT.
REGULERINGSPLAN
"BEVARING
AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA" - PLAN ID
2041
Jeg viser til tidligere oversendelse av forslag til kjøpekontrakt, og forslag til avtale om
forhåndstiltredelse for de arealene som er avsatt til offentlig fortau og vei i gjeldende
reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på Åkra" - plan id 2041.
Utbygger har nå fått avtaler med de aller fleste berørte grunneierne. F or enkelte grunneiere
pågår det enda drøftelser om grunnervervet. Noen av grunneierne har imidlertid valgt å ikke
signere hverken kjøpekontrakt eller avtale om forhåndstiltredelse. Fra mange av de som det nå
ikke pågår forhandlinger med har det heller ikke kommet konkrete tilbakemeldinger om på
hvilke vilkår disse grunneierne kan være villig til å signere slike avtaler.
For å sikre fremdrift i prosjektet varsles samtlige grunneiere som det nå ikke er inngått avtale
med, om at utbygger vil gjøre forberedelser til ekspropriasjon jfr. plbl. kapittel 16, og at de vil
søke kommunen om tillatelse til dette. Dette vil i så fall innebære at tiltredelse og
erstatningsfastsettelse vil skje med grunnlag i vedtak om ekspropriasjon.
Utbygger varsler også om at de vil søke om forhåndstiltredelse av arealene jfr.
oreigningsloven § 25. Dette innebærer at utbygger vil be om tillatelse til å ta i bruk arealene
før skjønn er avholdt. Ved en slik prosess vil grunneier få mindre innflytelse på hvordan
avståelsen og bruken blir enn dersom en inngår i forhandlinger med utbygger om vilkår og
premissene for bruken.
Det som fremgår over innebærer ikke at pågående forhandlinger stopper opp, og for de
grunneierne som ønsker å forhandle videre eller nå inngå i forhandlinger, vil utbygger
selvsagt imøtekomme dette.
Berørte grunneiere får dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand etter bestemmelsene i
oreigningsloven § 15 og skjønnsprosessloven § 54. § 54 forutsetter at grunneiere med
likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få kostnadene
dekket. Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat
Knut Magnus Haavik.
Dere oppfordres med dette til å komme med en uttalelse til dette innen 07.08.2017.
Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK F ERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad @karm—adv .no

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394

Mobiltelefon

Mobiltelefon

412 08 172

natvig@karm—adv.no

412 08 173

anders@karm—adv.no

Advokat
MAGNUS
HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon

975 67 375

magnus@karm-adv.no

" Karrriøyadvokatene DA

Med vennlig hilsen
Karmøyadvokatene

DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat
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Karmøyadvo katene DA
Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik - Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670
Internett: www.karm-adv.no
- Org.nr.
986 752 404 MVA

- Dn'flskonto 3361.12.46566

Henry Elias Eliassen
Liv Staupe
Holmavegen 12
4270 ÅKREHAMN

Kopervik,

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
REGULERINGSPLAN

"BEVARING

27.09.2017

AV VEI OG FORTAU IHHT.

AV HAVNEOMRÅDET

PÅ ÅKRA"

- PLAN ID

2041
J eg viser til telefonsamtale i dag med Henry Elias Eliassen vedrørende de arealene som er
avsatt til offentlig fortau og vei i gjeldende reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på
Åkra" - plan id 2041. I samtalen stadfestet Eliassen at bnr. 125 ikke ville stå ved
grunnavståelsen dere tidligere har signert.
Øya og Holmavegen AS anfører at dere er bundet av den erklæringen dere har signert. og vil
anføre dette i forbindelse med en eventuell skjønnssak. Øya og Holmavegen AS ønsker
imidlertid ingen tvist med dere og tilbyr for god ordens skyld at dere kan få kr. 500/m2 for de
arealene som avstås til veien og som ikke allerede er vei areal. Jeg viser her til vedlagt
kjøpekontrakt med grunnervervstegning.
Alternativt kan dere signere vedlagt avtale om tiltredelse og avtale skjønn. Dersom denne
signeres vil erstatningen bli fastsatt av en domstol.
I forbindelse med en slik sak vil dere få dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand etter
bestemmelsene i oreigningsloven § 15 og skjønnsprosessloven § 54. § 54 forutsetter at
grunneiere med likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få
kostnadene dekket.
Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat Knut
Magnus Haavik.
Jeg ber om en tilbakemelding på dette innen 14 dager.

Med vennlig hilsen
Karmøyadvokatene DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat
Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DlDRlK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm-adv.no

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392
Mobiltelefon

412 08 172

natvig@karm—adv.no

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon

412 08 173

anders@karm—adv.no

Advokat
MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon

975 67 375

magnus@karm-adv.no

(i

'\

Kjøper:
Øya og Holmavegen

AS orgnr. 918 092 218

Selger:

Henry Elias Eliassen og Liv Staupe

].

Kontrakten

gjelder

Selgeren avstår nødvendig
og Holmavegen

av Øyavegen

ihht. vedtatt reguleringsplan.

Grunnavståelsen
2.

grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring

,.A-—n

fremgår av vedlagt kartskisse.

Kjøpesum/erstatning

Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen

kr. 15.135,-.

Det tas forbehold om at eventuelle panthavere gir pantefrafall for arealene og at de aksepterer

utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter som er
nødvendige
3.

for å gjennomføre

Generelle

Kjøpesummen
sammenheng

og fradele arealet er signert og sendt kommunen.

kontraktsvilkår

dekker avståelse av grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har
med avståelsen eller veitiltaket det erverves grunn til fordel for.

%
Kjøper utfører og bekoster nødvendig omlegging
Eventuelle

av lovlig anlagte ledninger.

endringer i avkjørsler eller adkomstforhold

går fram av plantegningene

angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde

eller er

avkjørsler eller adkomstveger

i fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen
4.

når denne kontrakten er underskrevet av begge parter.

Underskrifter

Denne kontrakten er underskrevet i 2 eksemplar, ett til hver av partene.

l

l

få? \

Eier:

Kjøper:

Sted/dato

Sted/dato

l-»

Henry Elias Eliassen

\
Liv Staupe

For Øya og Holmavegen

AS

l

IY

Avtale

om tiltredelse

og avtaleskjønn

Kjøper:
Øya og Holmavegen

AS orgnr. 918 092 218

Eier: Henry Elias Eliassen

1. Kontrakten

gjelder

Eier gir kjøper tillatelse
Holmavegen

og Liv Staupe

til å tiltre nødvendig

ihht. vedtatt reguleringsplan.

delen av eiendommen

grunn til bygging/utbedring

av Øyavegen

Det vil si at eierne gir kjøper råderett

slik at anleggsarbeidene

kan komme

og

over denne

i gang, selv om erstatningen

ennå

ikke er fastsatt.
Inngrepet
2.

fremgår

av vedlagt

kartskisse.

Kjøpekontrakt

Dersom

partene

på et senere tidspunkt

blir enige om erstatningen,

inngår partene

en

kjøpekontrakt.
3.

Avtaleskjønn

Hvis partene
fastsettes

ikke blir enige om en kjøpekontrakt,

ved rettslig

skjønn (avtaleskjønn)

skal bygge på ekspropriasjonsrettslige
4.

er partene

etter skjønnsloven

enige om at erstatningen
§ 4. Et eventuelt

avtaleskjønn

prinsipper.

Renter

Kjøper betaler

flat rente av den erstatningen

eieren har til gode fra grunnen

det endelige oppgjøret finner sted jfr. ekspropriasjonserstatningsloven
inngår kjøpekontrakt,
5.

skal

skal rentefoten

fastsettes

i skjønnet.

Underskrifter

Denne kontrakten

er underskrevet

i 2 eksemplar,

ett til hver av partene.

blir tatt i bruk til

§ 10. Hvis partene ikke

'!

53

Eier:

Kjøper:

Sted/dato

Sted/dato

Henry Elias Eliassen

For Øya og Holmavegen

Liv Staupe

AS

Karmøyadvokatene

DA

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik- Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670 - Dn'ttskonto 3361.12.46566
lnternett: www.karm-adv.no
- Org.nr. 986 752 404 MVA

Henry Elias Eliassen
Liv Staupe
Postboks 343
4296 ÅKREHAMN

Kopervik,

12.10.2017

OVERSSENDELSESBREV
Se vedlagt

som er kommet

dette brevets

i retur pga. feil adresse.

Fristen

i vedlagt brev blir da 14 dager etter

dato.

Med vennlig hilsen
Karrnøyadvokatene

DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat

Advokat, siv.øk. og siv.ing.

Advokat

DIDRIK

KJELL

FERKINGSTAD

NATVIG

Kontor direkte 52856393

Kontor direkte 52856392

Mobiltelefon

Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm-adv.no

412 08 172

natvig@karm—adv.no

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394

Mobiltelefon

412 08 173

anders@kam1-adv.no

Advokat

MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor

direkte

52856395

Mobiltelefon 975 67 375
magnus@karm—adv.no

Vl

Karmøyadvokatene

DA

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik - Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670 - Dn'fiskonto
3361.12.46566
Internett: www.karm-adv.no
- Org.nr. 986 752 404 MVA

Henry Elias Eliassen
Liv Staupe

Postboks 343
4296 ÅKREHAMN

Kopervik,

27.10.2017

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
AV VEI OG FORTAU IHHT.
REGULERINGSPLAN
"BEVARING
AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA" - PLAN ID
2041
Jeg viser til mitt brev av 12.10.2017,

og deres svar datert 23.10.2017

hvor avtaleforslagene

kort avslås. For å sikre fremdrift i prosjektet mine klienter med dette varsle om at de vil gjøre
forberedelser til ekspropriasjon av bnr. 330 jfr. plbl. kapittel 16, og at de vil søke kommunen
om tillatelse til dette. Dette vil i så fall innebære at tiltredelse og erstatningsfastsettelse vil
skje med grunnlag i vedtak om ekspropriasjon.
Utbygger varsler også om at de vil søke om forhåndstiltredelse av arealene jfr.
oreigningsloven § 25. Dette innebærer at utbygger vil be om tillatelse til å ta i bruk arealene
før skjønn er avholdt. Ved en slik prosess vil grunneier få mindre innflytelse på hvordan
avståelsen og bruken blir enn dersom en inngår i forhandlinger med utbygger om vilkår og
premissene for bruken.
Det som fremgår over innebærer ikke at pågående forhandlinger stopper opp, og for de
grunneierne som ønsker å forhandle videre eller nå inngå i forhandlinger, vil utbygger
selvsagt imøtekomme dette.
Berørte grunneiere får dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand etter bestemmelsene i
oreigningsloven § 15 og skjønnsprosessloven § 54. § 54 forutsetter at grunneiere med
likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få kostnadene
dekket. Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat
Knut Magnus Haavik.
Du oppfordres med dette til å komme med en uttalelse til dette innen tre uker etter at dette
brevet er mottatt.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.

Advokat

Advokat

Advokat

DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 528563 93

KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

ANDERS NATVIG
Kontor direkte 528563 94

MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon 975 67 375

Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstad@karm—adv.no

412 08 172

natvig@karm-adv.no

412 08 173

anders@karm-adv.no

magnus@karm—adv.no

" Kårnö'øyadvokatene
DA

Med vennlig

hilsen

Karmøyadvokatene

DA

Magnus Håvås Nereng
Advokat
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Karrnøyadvokatene
Postboks 303
4291 Kopervik
v/adv Magnus

DA

Håvås

H

Nereng

_:

.zr,iv: ,.iz 23:, v: zl” l"*'”

Kontorsjef Cecilie Bruås
" ,l'j
* ”nl—v

E1"

Adv.

lll9l/16KMH

12.05.17

Erik Lea

T:
M:
E: —i

VEDR ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
AV VEI OG
FORTAU I HENHOLD TIL REGULERINGSPLAN
—BNR 218,
1823, 2169 —MIN KLIENT ELSE KRISTINE BERGFJORD

av

m. i'm

MM iw

Adv. Knut Magnus Haavik
T:

f '

M;

".l'

'l'

" iii

E: —

Jeg viser til ditt brev av 28.04.17
tiltredelse og avtaleskjønn.

vedlagt utkast til kjøpekontrakt

og avtale om
Adv.

Min klient Else Kristine Bergfjord vil ikke akseptere å undertegne på
kjøpekontrakt,
og heller ikke på avtale om tiltredelse og avtaleskjønn.
Jeg viser
for øvrig til vår telefonsamtale
12.05.17 i denne anledning.
En sak er grunnavståelse
og oppgjør det. Et annet forhold er hvilket
refusjonskrav
som kan bli aktuelt for min klient. Jeg Viser i den forbindelse også
til plan- og bygningsloven
§ 18-8 hva gjelder godkjenning
av planer og foreløpig
beregning av refusjon.

Som nevnt i telefonsamtale

med deg, er mitt råd til klient at din klient nå angir

hvilke eiendommer
som kan få nytte av anlegget, hvilket areal de utgjør og
sannsynlig utnyttelse på den enkelte eiendommen.
Likeledes angis hvordan man
ser for seg fordeling av utgiftene. På bakgrunn av dette kan det bli aktuelt å
innlede forhandlinger
med din klient, for eventuelt å komme frem til en minnelig
ordning. Jeg ber derfor om at dette etterkommes.
Jeg imøteser

din tilbakemelding.

Knu
Kopi:

Egen klient.

hilse

Magnus

Haavi

l

Arild

T:

f .

M:

«.i—,i « .—
';

Adv.

Christoffer

A. Falkeid

;

'

M:

'.

-i

E:

3'

T:

Adv.
T:

Helland

—

E:

flm.

Cecilie

M:

.

«

A Aarvik

'

' fi

E:

' = ..

Adv.

flm.

M:

» ,

E:

ennl'

Odd

'

Eirik Helland

'

m

.

mile—”ill ~
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Viser til brev datert

28.04.2017

Reguleringsplan-BNR.197,851

Hei eg Ingvar Jonsen viser til tidligere brev fra dere att eg ikke er interessert i å selge noe av min
T

eiendom til deres formål dere forringer min eiendom med følgende.
1.Parkering: på egen eiendom
2.Får: vegen heilt opp i trappen min
3 Det medfører mer støy og trafikk heilt opp i huset
Eg har et tilbud og det er att dere opparbeider

parkering + garasje og gangveg fram til trappen eg går

inn i huset uten om det forringer dere min eiendom.
Og så lurer eg på kor lovverket blir av når det gjelder eldre bygninger eller hus dere skriver så fint i
deres vedlegg
515 PÅ egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser
medregnet),

for enebolig (garasjeplass

I tillegg Bil skal kunne snus på egen grunn

For meg ser det ut som dere bare tenker på dere selv og ikke tenker på konsekvensene for andre folk
Håper dere ser fornuften

i dette

og ikke bare overkjører

Med Vennlig Hilsen
Ingvar Jonsen

ä”)

W

,

,-

folk på denne

måten

I

I]

X3

John

Kenneth

Mannes

Øyavg. 44
4270 Åkrehamn

21- November

Karmøyadvokatene
Hovedgt. 26
Postboks 303
4250 Kopervik

- 2016

DA

VEDR. ERVERV AV GRUNN, PLAN -2041 ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE
Markedsprisen
pr. kvadratmeter
i dette området ligger på fra kr 2500; og til mer enn kr
6000; hva som er benyttet av Karmøy kommune annet sted, har ingen relevans i dette
området og Vil ikke bli godtatt under noen omstendighet.
Veiareal
avstått

som pr. dagsdato
av nevnte

er est ut mer og mer og benyttet

Pga. både pris og areal er derfor dette tilbudet

For beboere/grunneiere:
John Kenneth

Mannes:

Kåre Mannes:
Anne

Marit

Gunnbjørg

uten tillatelse,

er aldri formelt

grunneiere.

uakseptabelt.

Gnr.15
bnr. 328 bnr. 239 bnr. 473 bnr 2263 bnr. 607 bnr. 667 bnr. 160
bnr. 848 bnr. 442 bnr. 459 bnr. 1371

Mannes:

bnr. 2090

Mosnes:

bnr. 237

..

,.l

'li.

Ingvar Jonsen
Postboks

129

4296 ÅKREHAMN

KARMØYADVOKATENE
DA

22. NOVEMBER2016

V/ MAGNUS HÅVÅSNERENG

Vedr. rverv av

nn til utbedrin

av ve' o fortau ihht. Re

Viser til brev datert 08.11.2016 vedrørende
Hvem står bak selskapet
eiendommer?

le 'n s lan-BN

erverv av grunn til utbedring

Øya og Holmavegen

. 197 8 1

av vei og fortau ihht. Reguleringsplan.

AS og dets eiere? Er dette et selskap i privat regi for utbygging av

Trenger en å utbedre veien og legge fortau?

Det står i brevet at «For det arealet som ikke allerede er avstått til veiformål vil Øya og Holmavegen
300 /m2». Det står videre at «Dette er en sum som nylig er blitt benyttet av kommunen
grunnerverv.

For å avstå de arealene

som fremgår på situasjonskartene

Da lurer jeg på hvor denne prisen er benyttet
privat selskap, bør vel erverv av eiendom
Det er i brevet altfor lite opplysninger.
Karmøyadvokatene

Ingvar

)onsen

av kommunen

i forbindelse

AS tilby kr.
med lignende

tilbys du følgelig kr. 23.676,—.»

i lignende saker som det står i brevet? Hvis dette er et

gis ved markedspris?

Derfor kan jeg ikke godta tilbudet Øya og Holmavegen

DA gir i brevet som er datert 08.1 1.2016.

og dets eiere, ved

.

21.11.2016

Else Kristine

Bergfjord

Stangelandsgaten
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Karmøyadvokatene
V/ Magnus

DA

Håvås

Hovedgt

26

Postboks

303

Nereng

4291KOPERVIK

Vedr.

Erverv

av

runn

til utbedrin

av vei

o

fortau

ihht.

Re

Viser til datert brev 08.11.2016 angående

erverv

Jeg lurer på hvem som står bak selskapet

Øya og Holmavegen

hensikten

med selskapet

? Hvorfor

. Plan

— Bnr

218

1823 o

2169.

av grunn.

skal en utbedre

AS og dets eiere. Hva er

vei og fortau?

Er det for privat

utbygging?

Ibrevet står det følgende
mange

grunneiere

vederlagsfritt,

« For å gjennomføre

langs veien avstå litt grunn.

da de ser verdien

]eg har aldri blitt forespurt

eller kontaktet

kommer

fra?

denne påstanden

Holmavegen
forbindelse

« For det arealet

av infrastrukturen

De aller fleste har nå avstått

av at adkomsten

at du ikke har sagt deg villig til å på samme

Det står i brevet

denne oppgraderingen

nå blir utbedret.

måte avstå grunn
angående

som ikke allerede

grunn

Jeg forstår

vederlagsfritt.

til veiformål

situasjonskartene
ikke dette et privat

grunnerverv.

For å avstå de arealene

tilbys du følgelig kr.
selskap?

Erverv

som fremgår

43.164,-.»
Hvor er dette benyttet

av eiendom

av private

slik

aktører

Hvor

vil Øya og

AS tilby kr. 300/m2. Dette er en sum som nylig er blitt benyttet
med lignende

det videre

vederlagsfritt»

å avstå grunn

er avstått

må

av kommunen

i

på

av kommunen?

bør vel kompenseres

Er
med

markedspris?
På bakgrunn

av for liten informasjon

dets eiere, ved Karmøyadvokatene

gm flaw
Else Kristine

kan jeg ikke godta tilbudet

DA gir i brev datert 08.11.2016.

%«M'MC

Bergfjord

Øya og Holmavegen

AS og

*.

.

A

Bilag nr.

ERKL/ERING

I anledning

av at det skal opparbeides

infrastruktur

ihht til rekkefølgekrav

2041 erklærer eier av gnr. 15 bnr. 305 i Karmøy kommune
opparbeidelse

av den infrastruktur

i plan og bygningsloven

kapittel

at han vil bidra med sin andel til

m.m. som reguleringsplanen
18, i forbindelse

092 218) skal Opparbeide Øya og Holmavegen

beskriver jfr. refusjonsreglene

med at Øya og Holmavegen

for overlevering

til kommunen.

mot at Øya og Holmavegen

AS forestår erverv av nødvendige

kunne opparbeide

V06. Eier av bnr. 305 bærer kostnadene

privatvei

rettigheter

ØMP—ä
l5 bnr.

AS (orgnr 918
Dette skjer

for at bnr. 305 skal

med ervervet av disse

rettighetene.

Gnr.

i plan med plan ID

305

illa—q ,0q

W .

.».—

Ma

nus

Neren

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

GH H <ghhpost@hotmail.com>
4. august 2017 15:20
Magnus Nereng
Vedr.erverv av grunn i Øyavegen 83

Geir-Helge Hauso
Øyavegen 83

4270 Åkrehamn

Karmøyadvokatene

Att:Magnus

4.7.2017

DA

Håvås Nereng

VEDR.ERVERVAV GRUNN TIL UTBEDRINGAV VEG OG FORTAUlHHT.REGULERINGSPLAN
"BEVARING"AV
HAVNEOMRÅDETPÅ ÅKRA"-PLAN ID 2041
Visar til brev datert 13.7.2017

Underteikna

og mine tidlegare

avstår grunn etter marknadspris

svar.

i Øyavegen 83 pr.kvadrat for opparbeida

Med helsing

Geir-Helge Hauso

1

hage/ tomtegrunn.

«"-.

Ma

nus

Neren

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

GH H <ghhpost@hotmail.com>
20.juni 2017 15:39
Magnus Nereng
Øyavegen 83

Magnus Håvås Nereng
Karmøyadvokatane

Åkrehamn 20.6.2016

DA

Sak: ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEG OG FORTAU lHHT.REGULERlNGSPLAN-BNR.307/390

Har motteke dykkar brev datert 8.6.2017.
Avviser herved dykkar pristilbud om avståelse av grunn.

Helsing

Geir-Helge Hauso
Øyavegen 83

4270 Åkrehamn

1

Teknisk etat

Til alle mottakere
Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

23.05.2018
Stein Nygaard
17/5071-5
33214/18
233 Q14

VARSEL OM SAK OM MULIG EKSPROPRIASJON AV DELER AV
EIENDOMMENE GNR. 15, BNR. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218,
1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY
KOMMUNE.
Karmøy kommune har mottatt søknad om ekspropriasjon fra utbygger Øya og
Holmavegen AS, ved brev fra Karmøyadvokatene DA v/ advokat Magnus Nereng
datert 23.11.2017, jfr. vedlegg. Søknaden er innlevert etter Oreigningsloven § 11,
jfr. § 12, der det søkes om at Karmøy kommune fatter vedtak om ekspropriasjon av
areal som i reguleringsplan er regulert til offentlig vei og fortau. Søknaden gjelder
ekspropriasjon – stripeekspropriasjon - av deler av eiendommene gnr. 15, bnr.
459,2090,160, 239, 328, 2263,197, 851, 218, 1823, 2169, 307.690, 330, 237, 125,
724, 876, 2265, 232, 191. Du tilskrives som eier av en eller flere av de berørte
eiendommer.
Det fremkommer av søknaden at Øya og Holmavegen AS har gjort forsøk på å
komme frem til en minnelig løsning med de berørte grunneierne, men at det ikke har
vært mulig å komme til enighet med samtlige hjemmelshavere. De grunneierne som
opprinnelig hadde akseptert tilbudet fra utbygger, skal senere ha trukket seg fra de
inngåtte avtaler. I tilknytning til prosessen med å få til en frivillig avtale, skal også
Øya og Holmavegen AS ha varslet de berørte grunneiere om at de vil søke om
tillatelse til ekspropriasjon. Ut i fra det faktum at det ikke er mulig å oppnå frivillig
avtale med alle de berørte eiendommer, er det søkers vurdering at det da er
nødvendig med ekspropriasjon, slik at søker skal kunne oppfylle vilkårene i den
midlertidige brukstillatelse, som bl.a. forutsetter at de arealer som kommunen plikter
å overta, kan overskjøtes til kommunen, jfr. bilag 1 til søknaden.

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Dette brevet er et formelt varsel til hjemmelshaverne av de berørte eiendommer om
oppstart av en prosess med sikte på et mulig ekspropriasjonsvedtak i henhold til plan
og bygningsloven § 16-2, jfr. oreigningsloven § 12. Alternativ lovhjemmel for et
eventuelt ekspropriasjonsvedtak er veiloven § 50, jfr. søknaden.
Kommunen plikter etter forvaltningsloven å få saken opplyst så fullstendig som
mulig forut for et eventuelt vedtak, herunder sørge for at de parter som vil kunne bli
berørt av vedtaket gis anledning til å uttale seg i saken, jfr. forvaltningsloven §§ 16
og 17. Under henvisning til dette oppfordres du som hjemmelshaver til hele eller
deler av de berørte eiendommer om å gi kommentarer eller fremme eventuelle
innsigelser til saken innen 3 uker fra dette brevets datering.
I den grad det er behov for ytterligere opplysninger i saken, kan undertegnede
kontaktes.
Med vennlig hilsen

Stein Nygaard
Juridisk rådgiver
Eiendomsavdelingen
E-post: stny@karmoy.kommune.no
Telefon: 52857126
Mobil tlf. 92253076
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til: Karmøyadvokatene v/ Magnus Nereng.
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Jostein Mosnes-Holmen
Øyavegen 15
4270 Åkrehamn

Att. Stein Nygaard
Karmøykommune
Eiendomsavdelingen

Vdr. brev av 23.05.2018.Varsel om sak om mulig ekspropriasjon – saksnr.17/5071-7
Vi protesterermot planeneom ekspropriasjonmed følgendebegrunnelse:
Det igangsatteprosjektetfor oppføringav 8 naustpå Varholmen;selvepådriverenfor varseletom
en mulig ekspropriasjon,er hverkensamfunnsnyttigeller allmennyttigslik ekspropriasjonsloven
leggertil grunn.En eventuellveiutvidelse,slik vi har fått den forelagt,vil dessutenmedføre
ødeleggende
inngrepi et verneverdigmiljø.
Underprosessenhar Øya og HolmavegenAS aldri innkalt de berørtegrunneieretil et orienterende
fellesmøte.Det selskapetderimothar gjort er bl.a å inngå skriftlige avtalerom avståelseav grunn
meden rekkeeiendomsbesittere
som ikke skal avstågrunn.Detteer en høystmerkverdig
handlemåte,og denkan oppfattessom et forsøkpå å konstruereen opinion for ekspropriasjoni den
hensiktå ville forlede offentlig myndighettil å fatte et vedtakpå sviktendegrunnlag.
I dengrad pengernevnessomkompensasjonfor grunnavståelse,
er det såkaltetilbudet 300 kroner
per kvadratmeter.For en slik kvadratmeterprisfår man knaptlagt parketti stuene.Eiendommene
somØya og HolmavegenAS ønskerå erverveligger i «indrefileten»av Åkrehamn,hvor
markedsprisenligger på mellom 3000 og 6000 kroner.
For eiendommenØyavegen15 vil en eventuellveiutvidelseskapeen ekstremsituasjon.Da huset
ble byggeti 1917var kravetom avstandtil kommunalvei 3,5 meteretterbestemmelsene
som gjaldt
mellom 1913og 1931.Etterhverthar det kommetbestemmelser
om størreavstandtil kommunal
vei, og per i dag ligger husetnærmenok veienså det holder.Hvis ekspropriasjonblir foretattetter
reguleringsplanen
(somvi har protestertpå), vil veienskjærerett i det sørvestrehjørnetav huset.
Avstandentil Øyavegenblir null meter!
Vi vil altsåmiste det minimum av en buffer somvi nå har,og daglig kjører lastebilerover 7,5 tonn,
samtanleggsmaskiner,
gansketett forbi husveggen.Kommertrafikken såtett på at vi kan regnei
centimeter,vil farenfor en ulykke med storematerielleskaderpå husetøke dramatisk.Vi vil også
misteto av våre tre parkeringplasser.
Øya og HolmavegenAS påstårat detteikke stemmer,men
kom barepå befaringsåvil dereseat vi har rett.
Renttekniskvil veiutvidelsenmedføreat Øyavegenlegges«innei huset»fordi takskjeggetkommer
til å ligge over den kommunaleveibanen.
Vi etterlyser derfor hvilken kontakt kommunen har hatt med veimyndigheteneog hvilke
godkjenninger veimyndigheteneeventuelt har gitt et slikt radikalt trasévalg;

Null! meter mellom hus og kommunal vei!
Vi ber kommunen om å sendeossdokumentasjon på dette.
OvenforØyavegen15 ligger ogsåen del boliger som brukerdenprivateveienlangshusets
sørvestresidefor å kommeut på den kommunaleveien.Hvis bufferenmellom hushjørnetog
Øyavegenskulle forsvinne,kommerdettetil å skapeen trafikkfelle – særligfor barnnår de skal gå/
sykle ut på Øyavegeni venstreretningmot Åkrehamnsentrumpå vei til skolen.
For GunbjørgMosnes,eier av Øyavegen15, Gnr 15/237
Med hilsen
JosteinMosnes-Holmen

Fra: "Jostein Mosnes" <josteinmosnes@gmail.com>
Til: "Stein Nygaard" <stny@karmoy.kommune.no>
Sendt: 10. juni 2018 18:42:36
Emne: Innsigelse mot varsel om sak om mulig ekspropriasjon
Herr Stein Nygaard
Vedlagt svar på brev av 23.05. 2018 og vår innsigelse mot varsel om sak om
mulig ekspropriasjon - Saksnr. 17/5071-7.
For Gunbjørg Mosnes, eier av Øyavegen 15 Gnr 15/237.
Med hilsen
Jostein Mosnes-Holmen
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Kopervik,

Kommentarer
Jeg, Else Kristine

innsi

Bergfjord

elser

mottok

å brev med varsel

brev i posten

om sak om muli

fra Karmøy

kommune

onsdag

datert 23.05.2018 (saksnr. 17/5071-5, løpenr. 33214/18) med tittelen
EKSPROPRIASJON AV DELER AV EIENDOMMENE

eks

10.06.2018

ro

rias'on

30.05.2018.

Brevet

er

«VARSEL OM SAK OM MULIG

GNR. 15, BNR. 459, 2090,

160, 239, 328, 2263,

197,

851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE l KARMØY

KOMMUNE», og er på 82 sider.
Som eiendomsbesitter

av gnr. 15, bnr. 218, 1823 og 2169 vil jeg komme

kommentarer/innsigelser

i saken om mulig

Det fremkommer

fra Karmøy

forsøk

i brevet

på å komme

vært mulig

kommune

frem til en minnelig

å komme

til enighet

ekspropriasjon
v/Stein

løsning

med samtlige

med de berørte

løsning

og enighet

at Øya og Holmavegen
grunneierne,

AS har gjort

men at det ikke har

hjemmelshavere.

På grunn av måten Øya og Holmavegen AS har opptrådt
minnelig

med

av deler av mine eiendommer.
Nygaard,

på, har det vært umulig å komme til en

med meg. Det har ikke vært noen reelle

forhandlinger

med meg, og det

føles som om de skal bestemme over meg, bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg føler ikke at jeg blir
behandlet

med respekt.

Søknaden

fra

1.

a o

Videre

Holmave

mangler

det relevante

en AS datert

opplysninger

i saken.

23.11.2017:

Innledning

! brev av 23.11.2017
kommune.

fra Karmøyadvokatene

I innledningen

grunnforhandlinger,

av brevet

og forestående

DA er søknad

vises det til møter
innsending

om ekspropriasjon

med kommunen

av ekspropriasjon

til erverv

V01, V06 og F1, heretter omtalt som Tiltaket beskrevet i reguleringsplanen
havneområdet

i brevet

utbygging

1

ikke har blitt varslet om at slike forhandlinger

står det at bakgrunnen

av deres eiendommer

Hvilke planer

av grunn

pågående
til å opparbeide

«Bevaring av

på Åkra» id 2041, heretter omtalt som Plan 2041.

Jeg lurer på hvorforjeg
Videre

sendt til Karmøy

vedrørende

for utbygging

krever

for at de nå ønsker tillatelse
at Tiltaket

har Tiltakshaver

må opparbeides.

på deres eiendommer?

har pågått?
til ekspropriasjon

(17/5071-

er at videre

n.

Karmøy kommune
Brev 23.05.2018
EKSPROPRIASJON

(saksnr. 17/5071-5,

Iøpenr.

33214/18)

AV DELER AV EIENDOMMENE

- VARSEL OM SAK OM MULIG

GNR. 15, BNR. 459, 2090,

160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE

Det eneste jeg vet er at ifølge tabell, (se vedlegg nr. 9) med oversikt over ubebygd areal er at gnr. 15
bnr. 200, Åkra Sjømat eiendom AS som en av tiltakshaverne skal bygge 12 naust a' 30 m2.
Hva gjør en med tomt gnr. 15 bnr. 191 som har ukjent eier og det samme for gnr. 15 bnr. 232?
Noe annen utbygging av eiendommer har jeg ikke blitt informert om. Jeg registrerer at det foregår
bygging/aktivitet på Varholmen. l plan 2041 gjelder rekkefølgekrav.
Gjelder disse kravene for alle som vil bygge eller bare enkelte utbyggere?
2.

Arealet som søknaden gjelder

Oversikten i tabellen i «Søknad om ekspropriasjon», datert 23.11.2017, viser at jeg skal måtte avgi til
sammen 263m2 av mine eiendommer. I brev av 08.11.2016 som jeg fikk fra Karmøyadvokatene DA
(vedlegg nr. 1) står det at jeg allerede har avstått areal til veiformål som jeg ikke får erstatning for. Ut
(fra mine papirer kan jeg ikke se at jeg har avstått noe slikt areal. Jeg har ikke tinglyste skjøter på
dette. Videre eierjeg grunnen som veien ligger på. Jeg har dermed nødvendig adkomst til alle mine
eiendommer sør på Holmavegen. Jeg skal få betalt for 144 m2.
Hva med det resterende arealet?
Hvor stort areal skal hver og en av Tiltakshaverne i Øya og Holmavegen AS avstå av egen fri grunn?
Hvor stort areal skal hver og en av andre berørte eiendomsbesittere langs veien avstå?
Det fremkommer ingen opplysninger om dette i avtalen som har blitt underskrevet med
eiendomsbesittere datert både 07.10.2016 og 26.09.2017 som omhandler samme avtale. Jeg kan
ikke se at kartutsnitt er vedlagt over det areal som grunneierne har avgitt fri grunn til, slik det står i
avtalen som er inngått mellom Øya og Holmavegen AS og disse.
Er disse avståelsene av fri grunn reelle eller konstruerte?
Jeg vil ha opplysninger
3.

Nærmere

3.1 Hjemmel

om dette.

om søknaden

Det må være en rettferdig

fordelingsnøkkel.

om ekspropriasjon

for ekspropriasjon

Plan 2041 ble vedtatt 17.11.2015. Denne planen har rekkefølgekrav som gjelder.
Hvorfor skal Øya og Holmavegen AS da ekspropriere?
Hvorfor ber de kommunen alternativt om å foreta ekspropriasjon etter Veglovas § 50 jfr. 59?
Jeg lurer på om ikke fordelen for de det skal eksproprieres for, er større enn ulempen vi
eiendomsbesittere blir påført?
Skal utbygging tjene lokale, private interesser?
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Karmøy

kommune

Brev 23.05.2018 (saksnr. 17/5071—5, Iøpenr. 33214/ 18) -VARSEL OM SAK OM MULIG
EKSPROPRIASJONAV DELERAV EIENDOMMENE GNR. 15, BNR. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE
3.2 Utredningsplikten
ITiltakshaver sitt brev om søknad om ekspropriasjon datert 23.11.2017 står det at arealene i dag er
etablerte hager, murer og annen opparbeidet eiendom. Dette stemmer ikke, menerjeg. Eiendom
gnr./bnr.

15/1823 er pr. i dag en ubebygd tomt. Det vil forringe min eiendom dersom jeg må avstå
areal til dette formålet. Gnr./bnr. 15/2169 er en boligtomt, men er pr. idag bebygd med et lager.
Denne eiendommen forringes også. På denne tomten har jeg fått et refusjonskrav pålydende
138 005,31. (Se vedlegg nr. 9).

Det står videre at Tiltaket rammer ikke eksisterende bebyggelse. Dette stemmer heller ikke, mener
jeg, da gnr./bnr. 15/218 er bebygd og på denne tomten harjeg også fått et refusjonskrav. Dette
kravet er på 280 997, 49. (Se vedlegg nr. 9). Til sammen har jeg da fått et refusjonskrav på mag
419 000,-!
Hvorfor

får noen eiendommsbesittere

krav, andre ikke?

Jeg mener at refusjonskravet skulle ha vært forespeilet allerede i planprosessen for alle berørte
parter. Refusjonskravet kom lang tid etterpå. Tiltakshaver beskriver ikke hva som er benyttet som
verdigrunnlag/takst i forbindelse med beregning av refusjonskrav for berørte parter.
Hvilken instans har stått for å fastslå verdigrunnlaget?
Hvilke forutsetninger er lagt til grunn for beregningen?
I kostnadsoversikt ser jeg at kostnaden på grunnerverv er på 1 500 000.
Skal jeg være med å betale for dette?
Hvis det er tilfelle,

så skal jeg først betale for så å få de 43 164,- / 71 940,—?

Det betyr at jeg i realiteten må ut med 462 164,- / 490 940,-. Videre ser det ut som om jeg i tillegg
må være med å betale for kommunens behandling av søknad, m.m.. (Se vedlegg nr. 8)
Er dette en rettferdig fordelingsnøkkel?
Skal jeg betale for at andre skal sette igang tiltak?

Hvem skal betale for mine advokatutgifter som jeg har hatt så langt i saken?
Jeg er blitt uforskyldt involvert i denne saken!
Videre står det i brevet at det er uansett ingen andre alternative måter å opparbeide Tiltaket på.
Den påstanden kan vel diskuteres?
Jeg mener det finnes andre måter å løse dette på. En kan se på muligheten til å opparbeide en annen
trasé til veien. Diskusjon /vurdering

av alternativ

kunne ha vært på sin plass, mener jeg.
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Karmøy

kommune

Brev 23.05.2018 (saksnr. 17/5071-5, Iøpenr. 33214/18) —VARSEL OM SAK OM MULIG
EKSPROPRIASJONAV DELER AV EIENDOMMENE GNR. 15, BNR. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE
De skriver videre at Tiltaket ikke vil ramme grunneierne
alminnelighet

særlig hardt, utover det ubehag som i sin

vil følge av å måtte tvangsavstå grunn.

Hvordan kan de påstå dette?
Det er mine eiendommer

som blir forringet,

mens Tiltakshaver

kan bygges fullt

ut og får dermed

en

verdiøkning.
Det står at de viser til at utbyggingen er vedtatt i planen for å ivareta tungtveiende
hensyn som boligutvikling

samfunnsmessige

m.m..

Er det ikke slik at Tiltakshaver selv må betale kostnadene ved opparbeidelse

ihht. kravene ved

boligutvikling?
Hvilke planer for utbygging har Tiltakshaver?
Er det eneboliger,

leiligheter

som skal bygges og evt. selges?

Er dette ment kun som profitt for Tiltakshaverne?
Hva er det samfunnsnyttige

aspektet

ved at kommunen

eksproprierer

for private

Er det slik at det er vanlig praksis i Karmøy kommune å ekspropriere
private

til private?

fra private aktører til andre

aktører?

Videre står det at Tiltaket skal sørge for en trafikksikker

infrastruktur

Det mangler informasjon

skal ivaretas.

om hvordan myke trafikanter

mm..

Foreligger en trafikkanalyse?
Eksisterende vei har i dag lav fartsgrense som et trafikksikkerhetsmessig
De berørte grunneierne

og risikoreduserende

vil for øvrig få dekket sine økonomiske tap i forbindelse

tiltak.

med avståelsen. Den

summen på 300,-/m2 eller 500,-/m2 vil ikke dekke mine økonomiske tap.
Finnes det skjulte kostnader som vi ikke har fått vite, er det fast pris, budsjettsprekk

og endrede

refusjonskrav for berørte parter?
Dette er informasjon

som ikke foreligger i avtalen.

Jeg ble gjort oppmerksom

på at en av aktørene blant Tiltakshaver

område. Her er prisen pr. mz mye høyere. For disse tomtene,

nylig har kjøpt to tomter i samme

har vedkommende

betalt henholdsvis

500 000,- og 350 000,-.
Hvorfor skal det være en slik forskjell mellom markedspris i dette området og det som jeg skal få for
mine areal som ligger på samme

vei?

Jeg lurer også på hvem som har stilt bankgaranti for opparbeidelse

av Tiltaket?
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3.3 Forsøk på minnelig løsning
Videre står det i brevet at Tiltakshaver har forhandlet med grunneierne slik at de først oppsøkte hver
enkelt grunneier personlig med forslag til en enkel erklæring om avståelse av fri grunn.
Dette stemmer

ikke!

Jeg har ikke forhandlet med Tiltakshaver personlig og jeg har heller ikke fått forslag om en enkel
erklæring. Mitt første «møte» med Tiltakshaver kom i brev datert 08.11.2016.
Jeg har ikke sett dette skrivet AVTALE, før en av mine sønner gjorde forespørsel om innsyn i papirer
som er sendt kommunen angående Plan 2041. Forespørsel om innsyn ble sendt 17.04.2018.
Nå, når jeg leser disse avtalene mellom Tiltakshaver og de enkelte grunneierne, undrer jeg på hvorfor
de er signert med nesten et års mellomrom
Jeg synes også det er merkelig

mellom «kjøper

og selger», og ikke signert samtidig?

at det ikke står hvilket gnr./bnr.

avtalen gjelder samt hvor mye areal

den enkelte avgir av fri grunn. Det ligger ikke ved kart som viser dette, slik det står i avtalen.
Det ble sendt ut brev med tilbud om kjøp av eiendom. (Se vedlegg nr. 1)
Jeg har svart på brev datert
svare på. Jeg tok kontakt

08.11.2016

med advokat

fra Tiltakshaver.
etter dette.

Brev datert

29.11.2016

Det har vært breweksling

ble jeg rådet til ikke å
mellom

meg/min

advokat og Tiltakshaver sin advokat.
Det siste brevet vi skrev, datert

Tiltakshaver/Karmøyadvokatene

08.09.2017

(se vedlegg nr. 12), har ikke

DA svart på.

Jeg lurer på hvorfor de ikke har svart på dette brevet?
Her stopper

all korrespondanse/kommunikasjon.

3.4 Informasjonsmøte
Karmøy kommune

med Karmøy

kommune

fredag 07.04.2017

ved teknisk sjef, kalte inn berørte grunneiere

til et informasjonsmøte

på vegne av

ordføreren fredag 07.04.2017. Jeg ser at referat fra dette møtet ligger ved, og regner med at
Tiltakshaver har begjært innsyn idette referatet?
Hvorfor ligger ikke møteinnkallingen ved i brevet (se vedlegg nr. 3)?
Hvorfor ligger ikke merknad fra meg og min datter til møtetreferatet

med ordfører vedlagt (vedlegg

nr. 5)?
Min datter

og en av mine to min sønner, representerte

meg i informasjonsmøtet

med ordfører.

De

hadde fullmakt til å representere meg. Min datter hadde med seg et skriv som hun formidlet på
møtet.

Da jeg mottok møtereferatet fra Karmøy kommune i posten 25.04.2017, leste jeg gjennom det. Min
datter og jeg, mente at referatet

var ufullstendig.

Det ble heller ikke avtalt noe nytt møte. Min datter
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og jeg skrev derfor

merknad

som ble sendt rekommandert

til Karmøy kommune

ved Silvia May

Stange.

Det står i brevet, «Søknad om ekspropriasjon», at noen grunneiere har rettet kritikk mot Tiltakshaver
og grunnervervsprosessen.
Tiltakshaver mener på sin side de har gjennomført denne på vanlig måte.
Hva er vanlig måte?
Jeg mener det skulle ha vært et informasjonsmøte før hele prosessen startet. Plan—og bygningsloven

§ 1-1 mener jeg ikke har blitt brukt her. Lovensformål «.......Byggesaksbehandling etter loven
skal sikre at tiltak blir isamsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal
utføres forsvarlig.
Planle
in 0 vedtak skal sikre å enhet orutsi barhet o medvirknin
or alle berørte
interesser o m ndi heter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser
for miljø og samfunn skal beskrives».
Reguleringsplanen er vedtatt og den skal vel følges?
l informasjonsmøtet med ordfører ble blant annet reguleringsplan 2041 diskutert. Alternativ trasé
ble også diskutert. Jeg er ikke motstander av reguleringsplan 2041.
Det står i brevet, «Søknad om mulig ekspropriasjon» at de mest sentrale tilbakemeldinger blir lagt
ved. Jeg undrer meg på hvorfor de unnlater å legge ved andre sentrale sakspapirer?
Alle dokumenter og sakspapirer som omhandler denne saken er vel relevante for berørte parter?
Hvorfor er ikke følgende dokumenter vedlagt brev fra Karmøyadvokatene DA i søknad om
ekspropriasjon

datert

23.11.2017?

'

Brev av 08.11.17 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 1)

'

Brev av 29.11.16 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 2)

'

Brev av 27.03.17

fra Karmøy kommune,

'

Brev av 28.04.17

fra Karmøyadvokatene

'

Brev om merknad datert 29.04.17 fra meg og min datter (vedlegg nr. 5)

'

Brev av 13.07.17

'

Brev av 26. 07.17 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 7)
Kostnadsoverslag (vedlegg nr. 8)

'
'
'
'
'

fra Karmøyadvokatene

teknisk etat (vedlegg

nr. 3)

DA (vedlegg nr. 4)

DA (vedlegg nr. 6)

Oversikt over refusjonspliktig areal (vedlegg nr. 9)
Situasjonskart over refusjonspliktige areal (vedlegg nr. 10)
Forslag til fordeling av kostnader (vedlegg nr. 11)
Brev av 08.09.2017 fra Advokatene Lea, Haavik, Helland, Falkeid v/Knut Magnus Haavik
(vedlegg nr. 12)
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Mine følelser

'

i denne

saken er at:

Jeg ikke blir møtt med respekt.

'

Relevante

'

Utbygger

opplysninger

blir utelatt.

ikke har lagt forholdene

til rette for et godt forhandlingsklima.

'

Grunnerverv

'

Tiltakshaver

'

All kommunikasjon

°

Det skulle vært reelle forhandlingsmøter.

ikke behandles

med ærlighet

skulle hatt informasjonsmøter
fra Tiltakshaver

og åpenhet.
og at de burde

vært avholdt

på nøytral

er pr. post, er en kjølig måte formidle

grunn.

informasjon

på.

'

De skal bruke mine penger til å finansiere vei slik at de får bygge fullt ut sine eiendommer.

'

Tilbudene

'

De oppleves

Jeg tilbyr

har høy grad av urimelighet
som useriøse

meg å kjøpe Tiltakshavers

aktører

og at det er forskjellsbehandling.

slik de har opptrådt

ubebygde

i denne

areal/eiendommer

saken.

i samme

område

til samme

pris

som jeg har fått tilbud om, altså 300,-/m2.
Jeg håper at det blir en ob'ektiv
relevante

sakspapirer

å en 0

fremlegges

for rette

trans

erant

organer

saksbehandlin

i Karmøy

i kommunen

og at alle

kommune.

Jeg håper også at Karmøy kommune står ved slagordet «Kommunen

som vil at du skal lykkes»!
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— BNR. 218,1823,

Jeg bistår Øya og Holmavegen

AV VEI OG FORTAU

08.11.2016

IHHT.

2169

AS (under stiftelse)

og dets eiere.

Selskapet og eierne har til hensikt å utbedre Øyavegen og Holmavegen ihht. den
reguleringsplanen
som kommunen har vedtatt. slik at det blant annet blir opparbeidet fortau
og gatelys langs veien. Den opparbeidede inli'astrukturen
vil så bli overlevert til kommunen.
Kommunen har i den vedtatte reguleringsplanen
stilt krav om utbedring av veien for tiltak på
de tilliggende eiendommene kan godkjennes. Når Øya og Holmavegen AS nå opparbeider
infrastrukturen.
muliggjor dette bygging for samtlige grunneiere innenfor reguleringsplanen.

De tilliggende eiendommene får også den fordelen at adkomsten både for kjørende og gående
blir bedre.
For å gjennomføre

denne oppgraderingen

av infrastrukturen

må mange grunneiere

langs veien

avstå litt grunn. De aller fleste har nå avstått grunn vederlagsfritt. da de ser verdien av at
adkomsten nå blir utbedret. Jeg forstår det videre slik at du ikke har sagt deg villig til å på
samme måte avstå grunn vederlagsfritt.
På vedlagt situasjonskart

fremgår de arealene som kommunen

har regulert til dette formålet.

og som du må avstå for at veien skal realiseres. Som det fremgår er deler av arealet allerede
avstått til vei. Det arealet som allerede er vei vil Øya og Holmavegen AS ikke tilby noe
vederlag for da det fra for er avstått. og fordi et areal som er benyttet til kommunal vei uansett

ikke utgjor noen verdi for eiendommen.
For det arealet som ikke allerede er avstått til veifonnål vil Øya og Holmavegen AS tilby kr.
300/1112. Dette er en sum som nylig er blitt benyttet av kommunen

i forbindelse

med lignende

grunnerverv. For å avstå de arealene som fremgår på situasjonskartene tilbys du folgelig kr.
43.164.-.
Jeg ber om at du gir en tilbakemelding
brevets dato.

Advokat. sivok. og six .ing.
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AV GRUNN
VEDR. ERVERV
REGULERINGSPLAN

TIL

AV VEI OG FORTAU

UTBEDRING

29.11.2016

IHHT.

om tilbud om
J'g viser til mitt brev av ()8.l 1.2tll6 hvor jeg ber om tilbakemelding
som er gitt.
grunnerverv aksepteres. .leg takker for de tilbakemeldingene
Øya og Holmavegen

AS har drøftet grunnervcn'et

med Ernst Håkon Bergljord

som vi tikk

forståelsen av at uttalte seg på vegne av arvingene etter Helge Mikal Bergljord. som formelt
om en tilbakemelding

står som eier av eiendommene enda. For ordens skyld berjeg
som har overtatt eiendommene etter Helge Mikal Bergfjord.

om hvem

AS er. Eierne er
Enkelte har etterspurt inlormasjon om hvem eierne av Øya og llolmavegen
Åkra Sjomat Eiendom AS. Åkrehamn Trålboteri AS. Kjell Inge Snorteland. Holmen
Panorama AS og Nancy AS. Selskapet har kun som formål å bygge den regulerte veien.
på behovet for å bygge veien. Bakgrunnen er at
Enkelte har også etterspurt en tilbakemelding
har bestemt at den skal bygges. De har også bestemt at det
kommunen i sin reguleringsplan
ikke er tillatt med nybygg langs veien forveien er bygget. Dette fremgår av
som jeg legger ved. Det innebaerer at samtlige
rekkefølgebestemmelser
reguleringsplanens
eiendommer langs veien vil få pålegg om å opparbeide veien dersom de bygger nybygg på
sine eiendommer. Alternativt vil kommunen kreve at grunneierne erklærer at de skal være
den dagen veien blir bygget.
med på opparbeidelseskostnadene
er skissert til ti vaere mellom
hvor kvadratmeterprisen
Det er også kommet tilbakemeldinger
kr. 2500: og kr. 6()()().—pr. ml. Dette gir så høye priser at denne side antar at det er priser
hvor verdien av påstående bygninger inngår. Dette er et feil utgangspunkt for
erstatningsutmålingen.

Oya og l-lolmavegen AS har latt signaler om at kommunen onsker at denne veien skal bygges
og at kommunen

onsker

med grunneierne

r avholde et informasjonsmote

om dette. En del av

de sporsmålene som er stilt i brevene ser jeg er sporsmål som har en relasjon til kommunen og
vi ser det som mest hensiktsmessig at disse blir besvart i dette motet. Slik vi har forstått det vil
motet bli avholdt en gang på nyåret. og vi ser det som naturlig
droftelsene om grunnerverv.

Advokat. sivok. og siv.ing.
DIDRIK FFRKNGSTAD
Kontor

direkte

Nlobiltelelon
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Teknisk

O
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U
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Stangalandgata 12
KOPERVIK

4250

PM”:

2"031201.’

Saksnr:

09/3060— 163

lnpenr:

19403”;-

Arkivkode:

PLANR

hale—'beh:

Mah'ln Bloroy

2041

Deres ref:

—

PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING
GODKJENT 17.11.2015

:

Likelydende

FOR ÅKRAØYNÅ

-15/460 M.FL.

OG HOLMANE

brev til alle

Jeg har lätt i oppdrag av ordfører å invitere til et innledende samhandlingsmote

hos ordforer.

Dette motet er berammet til fredag 7. april kl 1430—1530.
Ordlorer og varaordfører stiller og onsker a mote folgende eiendomsbesittere:
Elge Elis—tine Buergfjordvh
Stanvaland

_

BNR. 218, 1823, 2169
4250 KOPERVIK

ata 12

BNR.

.

ln

E

Holmave

%

John Kenneth Mannes

;

Øyave

;

Anne Marit Mannes

BNR. 2090

E

Gyave 7en 35

4270 Åkrehamn

KåreJohanMannes

BNR.459

3

varJonSen

BNR. 160, 239, 328, 2263
4270 Åkrehamn

en 44 A

Geir-Hel

5,

4270 Åkrehamn

,en 21

Øvave en 25

__,.._

e Hauso

_

BNR. 307

"

BNR. 237

Mosnes

Øyavegen 15

4270 Åkrehamn

4270 Åkrehamn

Øyavegen 83
Gunnbjørg

197, 851

——22...—

4270 Åkrehamn

Rammen for motet er opplblging og iverksetting av tiltak i lrad med gieldende reguleringsplm:
og småbåthavn.
R20—l1- Akraoyna og Holmane: Naustomrade

Ordfører har blitt kontaktet av enkelte utbyggere som utarbeider forslag til tiltak og som i så
mate har mutt motstand mot enkelte l'ekket'olgekrav som planen Stiller. Ma kravet om fortau
langs Øyavegen/Holmavegen.

z...mg

Kg

52 55 75 UU epost: postalkarumyktvnnmm'.mr
Rådhuset, Postboks 167. 4291 KOPERWK - 'I'L'lefon:

'

«

Ord forer har ingen interesseri denne saken men onsker også å høre motargumentene
iverksetting av planen med det mål for øyet a' se om det ikke er mulig a' komme fram
omforent løsning som kan passe alle parter. Om ikke alle kan stille sa er det i orden.
for så vidtom dere blir enige om at en eller to stiller på vegne av alle. Ta i så fall med

mot
til en
Det holder
fullmakt for

de som ikke kan møte.
Skulle det vsere spørsmål om innkallingen
mb'03w ka rmov.kommu

kan de rettes til teknisk sjef på tlf 91121197 eller mail:

ne.no.

Dette brevet sendes elektronisk. Papirversjon vil automatisk genereres ila en ukes tid til de som
ikke åpner dette brevet elektronisk.

Med vennlig

Malvin

hilsen

Bjorøy

teknisk sjef
Dette dokumentet er godkjent elektronisk 0g krever derfor ingen signatur.

Kopi

:
i

)
IJ

>

til:

E

_E

Dokid: 18074944 (17/5071-

H

[,./24551???

17)

E'
.

VEDLEGG 4 —BREV FRA
KARMØYADVOKATENE
DA TIL
ELSE K BERGFJORD DATERT
28 O4 2017

Karmøyadvokatene

fl) l, ' 7‘

DA

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Hovedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik —Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361 .1203670 —Driflskonto 3361.12.46566
lnlernett: www.karm-adv.no
- Org.nr. 986 752 404 MVA

Else Kristine Bergljord
Stangalandgata l2
4250 KOPERVIK

Kopervik. 28.04.2017
VEDR. ERVERV
AV GRUNN TIL UTBEDRING
REGULERINGSPLAN
— BNR. 218,1823,
2169
Jeg viser til tidligere

korrespondanse

AV VEI OG FORTAU

i saken, samt etterfølgende

lHHT.

møte hvor kommunen

hvor

spørsmål knyttet til reguleringsplanen og gmnnavståelsen er drøftet.
Slik situasjonen eri dag er reguleringsplanen som viser traseen og det planlagte fortauet
vedtatt. og Øya og Holmavegen AS er nødt til å opparbeide denne der hvor kommunen har
regulert denne inn på reguleringskartet. Det er ikke mulig for Øya og Holmavegen AS å
opparbeide denne i altemative traseer.
Når det gjelder erstatning for grunnen ser vi at kommunen har opplyst at vanlig
gmnnervervspriser i Kopervikområdet, Bygnes etc er på 300 kr./1112.Dette mener Øya og
Holmavegen AS også er retningsgivende for eiendommene langs Øya og Holmavegen. For å
forsøke å komme i mål med en frivillig avtale er Øya og Holmavegen AS villige til å øke
tilbudet om erstatning. Vedlagt ligger derfor utkast til kjøpekontrakt hvor erstatningen er
oppjustert.
Tilbudet er endelig forhandlingstilbud
fra Øya og Holmavegen AS. Dersom dette ikke godtas
ber vi altemativt om at avtale om forhandstiltredelse
og avtaleskjønn signeres og retumeres

hit. Erstatningssummen for arealene vil da bli fastsatt av en domstol. I forbindelse med en slik
sak plikter Øya og Holmavegen AS å dekke grunneierne sine kostnader med advokat. gitt at
de enes om en felles advokat.

Vi ber uansett om en tilbakemelding

på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.

Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet
hørerjeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.

M

venti)ig hilsen

”Kanney7dvokatene D ]

—.

f

l

I

'a

Nere

Advokat. shank. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52356393
Mobiltelelon

976 (ll) 090

t'crkingslmlk; karrn—adv.rm

Advokat

Advokat

KJELL NATVIG

ANDERS

Kontor

Kontor

direkte

Mobiltelefon

53450392

41208

nmviguj kurtn—atlvno

172

Advokat
MAGNUS

NATVIG
direkte

Mobiltelefon

52356394
4I2

08 I73

andersfg karm-advno

Kontor

Mobiltelefon
lnagnus(g

HÅVAS

direkte

NERENG

52856395
975 67 375

karm—advno

E.

El

Dokid: 18074946 (17/507117)
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VEDLEGG 5 —BREV FRA HILDE
MARlE BERGFJORD (ELSE K
BERGFJORD) TIL KARMØY
KOMMUNE DATERT 29 04 20 l7

M

9.

Hilde Marie Bergfjord,
(representerer

sin mor, Else Kristine Bergfjord)

Postboks 465,
4291 Kopervik

Karmøy

Kommune

v/ Silvia May Stange,
Rådhuset,
Postboks

V
167,

4291 Kopervik

Merknad
Holmane

tilm

Kopervik 29.04.17

tereferat

odk'ent

med

runneierne

innenfor

Ian 2041—områdere

ulerin

for Åkra

nåo

17.11.2015.

Viser til møte avholdt på Rådhuset i Kopervik 07. april 2017. (Saksnr. 09/3060—164)
Else Kristine Bergfjord og Hilde Marie Bergfjord mottok brev med referat i postkassen/postboksen
25.04.17.

Etter å ha lest gjennom referatet mener vi at referatet er ufullstendig.
Det er korrekt at Else Kristine Bergfjord ønsket et informasjonsmøte

med motparten

for lenge siden.

Følgende merknader til referatet vil Else Kristine Bergfjord ha med, da det ikke har blitt avtalt et nytt
møte.

Jeg, Hilde Marie Bergfjord hadde fullmakt til å representere

min mor og leste bl.a opp disse

punktene:

.

Else Kristine Bergfjord vil bli møtt med respekt fra motparten.

.

Hun overtok eiendommene,

c

ingen fra motparten

Gnr/bnr. 15/218, 1823 og 2169 etter sin mann som døde i 2016.

har tatt kontakt med henne for å høre hennes synspunkter

i saken og de

har heller ikke spurt om hun vil avstå grunn vederlagsfritt.
'

Den første kontakten med henne fra motparten
Karmøyadvokatene

0

kom iform

av brev, representert

ved

DA, datert 08.11.16.

l dette brevet fra Karmøyadvokatene

DA, får hun fra motparten

tilbud om å få kr. 300,- pr.

m2 med begrunnelse i at det har kommunen

betalt i en lignende sak. Hvor kommunen

betalt

med ordfører.

dette,

fikk vi først vite da vi var i møte

har

l

a

I samme brev får hun vite at opparbeidelsen
overlevert

kommunen.

forbindelse
Ordfører

med opparbeidelsen

inviterer

burde

ha blitt

om eventuelle

kostnader hun må ha i

av fortau og gatelys langs veien.

til et innledende

eiendomsbesittere

av fortau og gatelys langs veien senere vil bli

Hun får ingen opplysninger

samhandlingsmøte,
innkalt

men hun som en av mange

til informasjonsmøte

med motparten

og andre

berørte eiendommsbesittere.
Hun har fått vite at enkelte eiendomsbesittere
hun/alle

berørte

eiendomsbesittere

I brev fra Karmøyadvokatene

blitt

har vært invitert

på møte — hvorfor har ikke

invitert?

DA, datert 29.11.2016 står det bl. a at Øya og Holmavegen AS

har fått signaler om at kommunen ønsker at denne veien skal bygges og at kommunen
ønsker å avholde et informasjonsmøte

med grunneierne

om dette en gang ut på nyåret.

Hvem i kommunen har signalisert dette? Hvorfor har ikke alle berørte eiendomsbesittere
signaler om dette?

Motparten

fått

(

møter motstand fra Else Kristine Bergfjord fordi:

I en slik viktig sak som dette mener Else Kristine Bergfjord at det har foregått en mangelfull
saksgang.

Alle berørte parter i saken må få samme informasjon.
Alle fakta i saken må opplyses.
Else Kristine Bergfjord har fått for liten og ufullstendig
Alle berørte parter må bli informert

informasjon

om saken.

på en saklig, ærlig og redelig måte.

At det må være en korrekt saksgang med referat som kan ettergås.
Ser i referatet et spørsmålstegn om Ernst Håkon Bergfjord møtte istedetfor
Han hadde fullmakt til å representere

sin mor på møtet.

Mvh. Hilde Marie Bergfjord og Else Kristine Bergfjord

amt mam
WaggaW may, $20n
Kopi til: lngvarJohnsen
John Kenneth Mannes
Kåre Johan Mannes
Geir Helge Hauso
Anne Marith Mannes
Ernst Håkon Bergfjord
Gunnbjørg Mosnes
Else Kristine

Bergfjord‘s

advokat,

Knut M. Haavik

sin mor. Til orientering:

Elga

[13%kid:18074957(17/5071-
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VEDLEGG G - BREV FRA
KARMØYADVOKATENE
DA TIL
BERØRTE GRUNNEIERE
LANGS ØYA
- OG HOLMAVEGEN DATERT
13 07 2017

Z/åölLÅ/Hlj

Karmøyadvokatene

W,

Ø

DA

Medernrner av Den Norske Advokatforemg
Hwedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik—Tlf. 52856390 -Faks 52856391 - Klieniktmto 33611203670 —Drillskonto 3361.12.46566
Internett: www.karm-adv.no
- 0rg.nr. 986 752 404. MVA

Til berørte grunneiere

langs Øya—og Holmavegen

Kopervik,

13.07.2017

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEI OG FORTAU [HI-IT.
REGULERINGSPLAN
"BEVARING AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA" - PLAN ID
2041
J eg viser til tidligere oversendelse av forslag til kjøpekontrakt,
og forslag til avtale om
forhåndstiltredelse
for de arealene som er avsatt til offentlig fortau og vei i gjeldende

reguleringsplan

"Bevaring av havneområdet på Åkra" - plan id 2041.

Utbygger har nå fått avtaler med de aller fleste berørte grunneierne. For enkelte grunneiere
pågår det enda drøftelser om grunnervervet. Noen av grunneierne har imidlertid valgt å ikke

signere hverken kjøpekontrakt eller avtale om forhåndstiltredelse.
ikke pågår forhandlinger

med har det heller ikke kommet

Fra mange av de som det nå

konkrete

tilbakemeldinger

om på

hvilke vilkår disse grunneierne kan være villig til å signere slike avtaler.

For å sikre framdrift i prosjektet varsles samtlige grunneiere som det nå ikke er inngått avtale
med, om at utbygger vil gjøre forberedelser til ekspropriasjon jfr. plbl. kapittel 16, og at de vil
søke kommunen om tillatelse til dette. Dette vil i så fall innebære at tiltredelse og
erstatningsfastsettelse
vil skje med grunnlag i vedtak om ekspropriasjon.
Utbygger varsler også om at de vil søke om forhåndstiln'edelse
av arealene jfr.
oreigningsloven
§ 25. Dette innebærer at utbygger vil be om tillatelse til å ta i bruk arealene
før skjønn er avholdt. Ved en slik prosess vil grunneier få mindre innflytelse på hvordan
avståelsen og bruken blir enn dersom en inngår i forhandlinger med utbygger om vilkår og

premissene for bruken.
Det som fremgår over innebærer ikke at pågående

forhandlinger

stepper Opp, og for de

grunneierne som ønsker å forhandle videre eller nå inngå i forhandlinger, vil utbygger
selvsagt imøtekomme

dette.

Berørte grunneiere får dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand etter bestemmelsene
oreigningsloven
§ 15 og skjønnsprosessloven
§ 54. § 54 forutsetter at grunneiere med

i

likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få kostnadene
dekket. Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat
Knut Magnus

Haavik.

Dere Oppfordres

med dette til å komme med en uttalelse til dette innen 07.08.2017.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKJNGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon

976 09 090

firkingstad@karm-ndv.no

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392
Mobiltelefon

412 08 172

natvigtizlkarm—advno

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon

412 08 173

andersnrm—advno

Advokat
MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon

975 67 375

magnusGkarm—advno

l

Karmøyadvokatene

e

DA

ennlig hilsen

”advokat?

M

%

åvas Nefe g MV

Advoka

Side 2 av 2

. X '
Enig

Dokid: 18074959 (17/5071-

*"

VEDLEGG
17)

[El-"'1
'

,7

”I” /f/£/

[ ut

/

‘ **

,

4/;/

Fry

7 - BREV FRA

KARMØYADVOKATENE
DATIL
BERØRTEGRUNNEIERE
.
DATERT26 07 2017

f," :*

Karmøyadvokatene
Hovedgt.

26. Postboks

303.4291Kopemk
tntemett:

MadlermreravDa'r
Norske
-TK. 52856390- Fats 98563191
mavkarm-advno

- Org.nr.

DA

- Morto3361.12.03670
986

752 404

- Drittskmto

33611245586

MVA

Til berørte grunneiere

Kopervik,

26.07.20]

VARSEL OM REFUSJONSKRAV
- OPPAREBEIDELSE
AV VEI OG FORTAU
IHHT. REGULERINGSPLAN
"BEVARING AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA"
PLAN ID 2041

—

Øya og Holmavegen AS har til hensikt å opparbeide "Vei VO] ", og fortau "Fl" og "F2" jfr.
gjeldende reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på Åkra" plan id 2041 som tredde i
kratt den 17.11.2015.
Øya og Holmavegen AS eies av grunneierne Kjell Inge Snørteland, Holmen Panorama AS,
Åkrehamn Trålbøteri AS, Åkra Sjømat Eiendom AS og Bjørn Inge Gustavsen mfl. jfr også
vedlagt liste hvor disse er angitt som tiltakshavere.
] forbindelse med at en grunneier som har plikt til å opparbeide fellesanlegg etter plan og
bygningslovens § 18-1 oppfyller denne plikten, kan han kreve kostnadene med dette fordelt
på andre grunneiere som etter loven har fordel av opparbeidelsen. Du mottar dette brevet da
din eiendom er vurdert til å være en av de eiendommene som plikter å bidra med en andel av
kostnadene til å opparbeide fellesanlegget.
Anlegg som det kan kreves refusjon for er offentlige vei- vann- og avløpsanlegg
18-] og private fellesanlegg eller parkbelte langs industriområde etter § 18-2.

etter plbl §

Refusjonskravet skal i utgangspunktet fordeles etter størrelsen på tomtene som de berørte har,
men den skal samtidig også svare til verdiøkningen på tomten.
l forbindelse med at tiltakshaver krever kostnadene fordelt på andre grunneiere skal
tiltakshaver utarbeide et forslag til kostnadsfordeling som skal sendes ut til berørte grunneiere,
men det er kommunen som så fatter endelig vedtak om hvordan kostnadsfordelingen
blir.
Tiltaket fremgår av vedlagte kartskisser som er utarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen
den tekniske planen.

av

Vedlegg 1: Plan over refusjonsenheten
For ordens skyld legges plan og bygningslovens
om refusjon.
Vedlegg 2: Plan og bygningslovens
_ Advokat,

sivek.

og shims.
DIDRJK FERKINGSTAD
Kontor direhc 52856393

Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstakarm-advnn

kapittel 18 ved som orientering

om reglene

kapittel 18

Advokat

Advokat

Advokat

KJELL NA'lVlG
Kontor direkte 52856392

ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394

MAGNUS
HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395

Mobiltelefon

4l2

nawnzEkann-advmo

08 l72

Mobiltelefon
andersann—advno

412 08 173

Mobiltelefon

975 67 375

magnusékarmaduno

7

1/

&

9

Karmøyadvokatene

DA

Vedlagt ligger også kostnadsoverslag

over utbyggingen.

Vedlegg 3: Kostnadsoverslag
Vedlagt ligger også en oversikt over de arealene som tiltakshaver mener er refusjonS
pliktige.
med situasjonskart som viser hvilke arealer tiltakshaver mener gnmneier er relirsjons
pliktige
for.
Vedlegg 4: Oversikt over refusjonspliktige areal

Vedlegg 5: Situasjonskart over refusjonspliktige areal
Av vedlegg 4 fremgår begrunnelsen for hvorfor eiendommen anses som refusjonsp
liktig.
plbl. § 18—6som ligger vedlagt fremgår det at de refusjonspliktige arealene er:

Av

- Ubebygd areal som blir byggeklart etter §§ 18-1 og 18-2
— Ubebygd del av bebygd eiendom når den ubebygde del kan bebygges selvstendi
g

— Del av bebygd eiendom som ikke kan bebygges selvstendig, dersom eksisterende
-

bebyggelse utgiør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting
Areal med bebyggelse som etter kommunens skjønn er saneringsmoden eller
som av

andre grunner har en klart lavere verdi enn verdien av den tomt den beslaglegger

Areal som har lätt midlertidig utsettelse med å oppfylle forpliktelsene etter §
lB—l,
dersom forpliktelsene blir Oppfylt gjennom tiltaket.

Vedlagt ligger også oversikt over hvordan kostnadene som fremgår av vedlegg
2 fordeler seg
på de arealene som fremgår av vedlegg 3.
Vedlegg 6: Forslag til fordeling av kostnader
Tiltakshaver legger til grunn at verdistigningen for hver enkelt eiendom tilsvarer
de
kostnadene som er fordelt på den enkelte eiendommen, da tomtene er ubebygge
lige uten at
tiltaket blir opparbeidet.
Da din eiendom er en av eiendommene som anses som refusjonsplilm'g gis du
med dette
muligheten til å komme med en uttalelse til det som fremgår av dette brevet Frist
for uttalelse
er etter plbl 13‘18-8 tre uker og kan sendes til:
Advokat Magnus Håvås Nereng
Postboks 303
4291 KOPERVIK

M

M

ennlig hilsen
dvo
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v
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8 BERETTIGED
REFUSJONS
E UTGIFTER

5.
Refusjonsberettié-e-de utgifter
Teknisk

arbeid

-alle priser inkl. MVA

RH oppmåling

Belysning Haugaland kraft
Arbeider ihht. tilbud fra Jan Milje
Arbeid med denne begjæring

kr 177 250,00

kr 201 358,75
kr 2 668 071,25
kr 25 000,00

Grunnerverv, herunder gjenomføring av ekspropriasjonsskjønn
Kommunens behandling av søknad

kr 1 500 000,00

Sum

kr 4 621680,00

kr 50 000,00

Elga

Dokid:18074962 (17/507117)
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'HJEMMELSHAVEREUBEBYGDE

AREAL

\

\3

Tillatt
Gnr/bnr

H emmelshaver

Netto

%BYA

m2

Formel

total

Andel

Andel

utnytting

netto

utnyttelse

C*D

C/$C$40

IE./313540

Kommentarer

UBEBYGDE AREAL
15/459
15/2263

MANNES KÅRE JOHAN
MANNEs JOHN KENNETH

1234

40%

493,60

0,070

0.056

292

40%

1 16,80

0,017

0,013
Ubebygd del av bcbygd eiendom som kan
bebygges selvstendig jfr angivelse på

15/8
15/193
15/2428

BERGFJORD ERLING MAGNUS MFL.
NES KARL
ÅKRA SJØMAT EIENDOM As

1365

4O %

546,00

0,078

0,062 kartvedlegg

172

40 %

68,80

0,010

0,008

183

40 %

73,20

0,010

0,008 Tiltakshaver
ikke fastsatt utnyttelsesgrad,

15/1739
15/82
15/1503
15/232
15/2319
15/196
15/273
15/332,333
15/217

KARMØY RADIO CLV/FØRLMFL
GUSTAVSEN BJØRN INGE MFL.
SøLLESVIK SIGMUND
JONASSEN SIMON OLAI
SNØRTELAND KJELL INGE
SNØRTELAND KJELL INGE
SNøRTELAND KJELL INGE
HOLMEN PANORAMA AS
HOLMEN PANORAMA AS

15/438

FOLKEDAL ELSE RANDI MFL.

195

60 %

446

60 %

946

60 %

100,00
980,40
115,20
405,60
122,40
102,00
117,00
267,60
567,60

361

50%

180,50

200

50 %

1634

60 %

192

60 %

676

60 %

204

60 "/o

170

60 %

0,011
0,093
001 1
0,038
0,012
0,010
0,011
0,025
0,054

0,01 I arealbruk er naust

0.021

0,020

0,110 Tiltakshaver
0,013
0,046
0,014 Tiltakshaver
0,011 Tiltakshaver
0,013

Tiltakshaver

0,030 Tiltakshaver
0,064 Tiltakshaver
Ikke fastsatt umyttelsesgrad,
arealbruk

KNUTSEN MARGARET

15/340-1

91

50%

45,50

0,005

0,005 arealbruk er naust

WILHELMSEN WILHELM MI=L.

110

50%

55,00

0,006

0,006

15/340-2

WILHELMSEN WILHELM MFL.

100

50%

50,00

0,006

0,006 arealbruk cr naust

15/280

STAVA SIGMUND AUDUN

229

114,50

0,013

0,013

Ikke fastsatt
arealbruk

utnyttelsesgrad,

Ikke fastsatt utnyttelsesgrad.

»
I

50 %

antatt 50%,
antatt 50%,

er naust

Ikke fastsatt utnyttelsesgrad.

arealbruk

antatt 50%.

er naust

ikke fastsatt utnyttelsesgrad,

15/2100

antatt 50%.

er naust

antatt 50%.
antatt 50%,

”W ()

Tiltakshaver vurderer det slik at arealet er

refusjonspliktig da bebyggelsen har en
klart lavere verdi enn verdien av den tomt
den beslaglegger. Bygningen er et eldre
næringsbygg, og beliggenheten gjør at

15/218

BERGFJ ORD HELGE MIKAL

977

60%

586,20

0,056

0,066 tomten er svaertverdifull
Tiltakshaver vurderer det slik at arealet er
refilsjonsplikrig da bebyggelsen har en
klar! lavere verdi enn verdien av den tomt
den beslaglegger. Bygningen er et eldre
næringsbygg, og beliggenheten gjør at

15/660

HOLMEN PANORAMA AS

SUM

&

MFL.

ELIASSEN HENRY

15/200

i

ELIAS

l 5/330-2

Am

SJØMAT EIENDOM AS

683
385
570

l 7596

60%
60%

409,80
231,00

0,039
0,022

0.046 tomten er svært verdifull

360,00

0,032

0.041 30m2

1 ,000

1.000

8872,80

0,026 Tfltaluhaver
Tiltakshaver,

Skal bygge 12 naust :

[El
E]

El
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UBEBYG
AREAL! BEEJBYGDEAREAL

(Å

\2

Kostnad

fordelt

etter

andel

Kostnader

fordelt

etter

andel

Kostnad/MZ

Kostnad/MZ

Gnr/bnr

netto

total utnyttelse

Total kostnad

Netto

utnyttelse

Formel

((KostnaderlSBS9)/2)'AreallF

((KostnaderlSBS9)/2)'Areal!G

C+D

SBS/Areallc

UBEBYGDE

AREAL

SGS/Areal !E

total

15/459

kr 162 058,23

kr 128 553,63

kr 290 611,85

kr 235,50

15/2263

kr 588,76

kr 38 347,65

kr 30 419,50

kr 68 767,15

kr 995,25

kr 2 488,12

kr 179 262,14

kr 142 200,73

kr 321 462,87

kr 22 588,34

kr 17 918,33

kr 40 506,68

kr 1 689,60

15/8
lS/ l 93

kr 212,90

kr 532,26
kr 4 224,01

15/2428

kr 24 032,95

kr 19 064,27

kr 43 097,22

kr 1 588,04

kr 3 970,11

15/1739

kr 26 265,51

kr 26 044,09

kr 52 309,60

kr 1 453,06

kr 2

kr 214 589,26

kr 255 336,26

kr 469 925,51

15/1508

kr 177,85

kr 25 214,89

kr 30 002,79

kr 55 217,69

15/232

kr 88 777,44

kr 105 634,83

kr 194 412,27

kr 429,90

15/2319

kr 716,50

kr 26 790,83

kr 31 877,97

kr 58 668,79

kr 1 424,57

15/196

kr 2 374,28

kr 22 325,69
kr 25 608,88

kr 26 564,97
kr 30 471,59

kr 48 890,66

kr 1 709,48

15/273

kr 2 849,14

kr 56 080,46

kr 1 490,32

15/332, 333

kr 2 483,86

kr 58 572,10

15/82

kr 1 513,60

906,12

kr 296,42
kr 2 522,67

kr 651,60

kr 124 235,89

kr 69 693,98
kr 147 826,25

kr 128 266,08

15/217

kr 272 062,14

15/438

kr 307,20

kr 47 409,25

kr 47 009,58

IS./2100

kr 94 418,84

kr 805,02

kr 11 950,81

kr 11 850,06

kr 23 800,87

kr 3 193,54

15/340-1

kr 6 387,07

kr 14 446,03

kr 14 324,25

kr 28 770,28

kr 2 641,93

kr 5 283,85

kr 26 154,80
kr 59 894,50

kr 2 906,12

kr 5 812,24

kr 1 269,05

kr 2 538,09
kr 5 992,00

15/340-2

kr 13 132,76

kr 13 022,04

l5/280

kr 30 074,01

kr 29 820,48

15/2099
15/442, 446
15/240
15/330-1
BEBYGDE

kr 12 738,77

kr 12 631,38
kr 298 777,80

kr 25 370,16
kr 675 425,28

kr 2 996,00

kr 376 647,48
kr 94 424,53
kr 98 758,34

kr 74 902,80

kr 169 327,33

kr 404,19

kr 117 510,93

kr 216 269,27

kr 386,45

kr 101,33

kr

1 085,99
kr 512,00

kr 1 610,04

kr 253,32
kr 1 010,47

kr 644,09

AREAL

15/305

kr 65 795,11

kr 52 192,36

kr 117 987,47

15/2109

kr 580,06

kr 1 450,16

kr 76 957,96

kr 61 047,35

kr 138 005,31

kr 495,92

kr 1 239,81

//

a

,.

15/202

kr 86 413,54

kr 102 822,07

kr 189 235,61

kr 441,66

kr 736,10

l 5/2 18

kr 128 307,04

kr 152 670,45

kr 280 977,49

kr 297,45

kr 495,76

15/3 30-2

kr 89 696,73

kr 106 728,68

kr 196 425,41

kr 425,49

kr 709,16

15/660

kr 50 561,12

kr 60 161,85

kr 110 722,96

kr 754,84

kr 1 258,06

kr 509,85

kr 807,26

15/200
Sum

kr 74 856,72

kr 93 758,72

kr 168 615,44

kr 2 310 840,00

kr 2 310 840,00

kr 4 621 680,00

E

E
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12 - BREV FRA

ADVOKATENE LEA HMVlK.
HELLAND FALKEID TIL
KARMØYADVOKATENE
V/ADV,
NERENG - DATERT 08 092017

I E..' 13..
Si;-**.VAÅD

ADVOKATEJE

FALKFID

F:

Karmøyadvokatene
Postboks 303
4291 Kopervik

'”

DA

v/adv Magnus Håvås

Nereng
Kontorsjef

Cecilie

Bruås

niagainäiéå.wzmac—ul
321.381
Adv. Erik Lea

vårreflll9l/16KMH

08.09.17

T: ix

E: w»

*

(15111313

'y"

VARSEL OM REFUSJONSKRAV —OPPARBEIDELSE AV VEI OG
FORTAU I HENHOLD TIL REGULERINGSPLAN: «BEVARING
AV HAVNEOMRÅDE

PÅ ÅKRA».

PLAN ID 2041

Jeg viser til våre samtaler og korrespondanse

i anledning

ovenstående.

Som avtalt oversendes herved merknader/innsigelser
fra min klient Else Kristine
Bergtjord som er eier av gnr 15 bnr 218, bnr 1823 og bnr 2169. Varsel om
refusjonsplikt er kun relatert til bnr 218 og bnr 2169.
Min klient har kommet med vedlagte tilbakemelding
merknader/innsigelser
fia hennes side.
Bilag: Kopi av merknader/innsigelser
eier av gnr 15 bnr 218 og bnr 2169.

Marl

"nu.—1."

som oversendes

Adv.

Odd

Arild

T: w

Helland

1‘;”Rial:

Adv. Christoffer

A. Falkeid

Adv. flm, Cecilie

A Aarvik

som

fra Else Kristine Bergfjord

som

,. ”l..-"lp.,...

E

Kr
x

Vedlegg.
Kopi:

Egen klient.

w

E; :_v31{:':!

E:

[=

x Helland

\

x

Ref. brev fra Karmøyadvokatene

DA ved advokat Magnus Håvås Nereng datert 26.07.2017

om refusjonskrav —Opparbeidelse

vedrørende Varsel

av vei og fortau ihht. Reguleringsplan «Bevaring av havneområdet

på Åkra»

Plan ID 2041
Viser til deres brev der Øya og Holmavegen AS har til hensikt å opparbeide «Vei V01» og fortau «F1» og «F2» i

henhold til reguleingplan id 2041.
Else Kristine Bergfjord, eier av gnr./bnr.
refusjonskravet

15/218

(næringseiendom)

som er tillagt disse eiendommene,

og 15/2169,

har til hensikt å ikke godta

jamfør LOV-2008—06-27-71, PLBL §

Eier har i dag også nødvendig adkomst til sine eiendommer

lengst sør på Holmavegen.

18-6Refusjonpliktig areal.
Hun eier også veien vest

og langs byning på gnr./bnr. 15/218. Det kan opplysesat eiers avdøde ektemann tidligere har avstått areal til vei
og trafostasjon.
I brev av 08.11.2016
gnr./bnr.

vedrørende

15/218 og 15/2169

refusjonskravet
Tiltakshaverne

erverv av grunn til utbedring av vei og fortau iht. reguleringsplan 2041,

ble Else Kristine Bergtjord tilbudt 300,- pr. m2. Allerede i planprosessen

skulle

vært forespeilet alle berørte parter.
har heller ikke i planprossessen delt informasjon og vist åpenhet om hvem som godtar/ikke

godtar erverv og/eller ekspropriasjon av sine eiendommer
vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet

i forhold til kravet i PLBL 91-1: «Planlegging og

og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives».

I reguleringsplanen«2041-1 (arkivsak 16/240) kapittel Vll Hensynssoner,vises det ogsåtil §98 Veg, kai og
sjølinjer: Veger, kaier og sjølinjer skal i hovedsak bevares i sin nåværende form. Mindre sikkerhetsmessige tiltak

kan tillates».
Videre i brevet henvises det til at: «I orbindelse med at en
ellesanle

etter

Ian 0

b

nin slavens

runneier som har

fordelt på andre grunneier som etter loven har fordel av opparbeidelsen.
er vurdert til å være en av de eiendommene

likt til å 0

arbeide

18-1 oppfyller denne plikten, kan kreve kostnadene med dette
Du mottar dette brevet da din eiendom

som plikter til å bidra med en andel av kostnadene til å opparbeide

fellesanlegget.
Anlegg som det kan kreves refusjon for er offentlig vei-, vann- og avløpsanlegg etter PLBL 518-1 og private
fellesanlegg
PLBL §

eller parkbeltelangs

18-3Refusjonsberettigede

industriområde

etter 518-2».

tiltak sier følgende:

«Den som vil legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig hovedlednlng for
vann og avløpsvann, herunder også særskilt overvann, kan kreve sine utlegg refundert. Private r us 'onskrav er
betin et av at tiltaket kan åle
es i medhald av 18-1. Med ve menes anle
som nevnti
18-1.
Videre kan refusjon kreves av den som i medhold av reguleringsplan vil legge ut grunn til eller opparbeide felles
avkjørsel, felles gårdsplass, annet fellesareal for flere eiendommer eller parkbelte langs indus tristrøk. Private
refusjonskrav er betinget av at tiltaket kan pålegges i medhold av § 18-2. Endelig kan den som vil legge, omlegge
eller utvide privat anlegg for transport av vann eller avløpsvann i område som inngåri arealplan, kreve
refusjon».
«I orbindelse med at en

runneier som har

likt tilåo

arbeide

ellesanle

etter

lano

b

nin slovens

än.»:
Side 1 av 5
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Ref. brev fra Karmøyadvokatene DA ved advokat Magnus Håvås Nereng datert 26.07.2017 vedrørende Varsel
om refusjonskrav - Opparbeidelse

av vei og fortau ihht. Reguleringsplan «Bevaring av havneområdet

på Åkra» -

Plan ID 2041
Har Karmøy kommune instruert/pålagt

skriftlig tiltakshaverne

sånn uten videre å utbedre/opparbeide
fellesanlegg herunder vei og fortau for Øyavegen og Holmavegen?
Hvilke videre formål/intensjoner/planer
har tiltakshaverne utover utbedring av «Vei V01» og fortau «Fl»og
«F2 » som påfører kostnader for de berørte eierne langs Øyavegen og Holmavegen, ref. bestemmelsene i PLBL
§1-1?

Eier av gnr./bnr. 15/218 og 15/2169 stiller spørsmål om tiltakshaverne vil kunne oppfylle kravet i PLBL§18-1 a)
med hensyn til blant annet effektiv veibredde for såledeså oppnå refusjonskravet i PLBL§18-3?

Det bemerkes

også at tiltaket som fremgår med umerkede vedlegg, bestående av kartskisser og teknisk plan er

mangelfulle i forhold til kravet i PLBL §1—1.
Else Kristine Bergfjord

stiller seg undrende til detaljeringsgraden

i saksgangen og innholdet mottatt brev om

refusjonskrav med hensyn til:
Vedle

1: Plan for refus'onsenheten
Kartskisser/tegninger

slik de foreligger i brevet i A4 format er lite lesba re både i ha rdkopi og

elektronisk via PC. Vei- og fortausbredde,

adkomst/inn-

og utkjøringer til/fra eksisterende eiendommer

er ikke vist eller beskrevet i planbeskrivelse eller på tegningsunderlaget.

Kartskisser og planbeskrivelse

er mangelfulle med hensyn til beskrivelse av vei—og fortausbredde.
Det mangler informasjon av om hvilken veiklasse som skal benyttes i forhold til Karmøy kommunes
vegnorm og vil en med denne endringen imøtekomme

denne normen?

Det mangler informasjon og beskrivelse om hvordan andre myke trafikanter

som syklende skal ivaretas,

møteplasser og snuplass langs Øyavegen og Holmavegen og da i forhold til kommunenes vegnorm?

Eksisterendevei har i dag lav fartsgrense som et trafikksikkerhetsmessigog risikoreduserendetiltak.
Kartskisser/tegninger

slik de foreligger i brevet i A4 format er lite lesbare både i hardkopi og

elektronisk via PC. Vei—og fortausbredde,

adkomst/inn-

og utkjøringer til/fra eksisterende eiendommer

er ikke vist eller beskrevet i planbeskrivelse eller på tegningsunderlaget.

Vedle

2: Plano

b

nin slovens ka ittel18

Eier av gnr./bnr. 15/218 og 15/2169 stiller spørsmålom tiltakshaverne vil kunne oppfylle kravet i §18-1
a) med hensyntil blant annet effektiv veibredde for såledeså oppnå refusjonskraveti §18—3?
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Ref. brev fra Karmøyadvokatene

DA ved advokat Magnus Håvås Nereng datert 26.07.2017

- Opparbeidelse

om refusjonskrav

av vei og fortau ihht. Reguleringsplan

vedrørende

Varsel

«Bevaring av havneområdet

på Åkra»

Plan ID 2041
Vedle

3: Kostnadsoversla

Har tiltakshaverne
Haugaland

forespurt

Kraft, Arbeider

Hvilke kriterier
Anbudets

3 eller flere uavhengige

(ref. postene Belysning fra

ligger til grunn for valgte anbud?

gyldighet

med ansvarsrett

Fastpris, ingen skjulte kostnader
Tidspunkt

entreprenører

fra Jan Milje osv.)?

for gjennomføring

Gjennomføringsstrategi
gravearbeider

for arbeidene

—budsjettsprekk

av arbeidene

— sikre adkomst

som skal utføres?
og endrede

—oppstart

refusjonskrav

til eiendommene,

kompenserende

av refusjonskrav
Hvem/hvilken

for berørte

Vedle

vise spesifiserte

over refus'ons

Hvem/hvilken

under

forbindelse med beregning

instans har utført dette?
posten i Grunnerver

4: Oversikt

tiltak, avsperring

parter?

på 1.500.000,-,

Er kostnad for posten Kommunens
Generelt

parter?

osv.?

Tiltakshaverne beskriver ikke hva som er benyttet som verdigrunnlag/takst

Hva liggeri

for berørte

og Sluttdato?

kostnader

likti

behandling
relatert

spesifiser?
av søknad på 50.000,- reell/spesifiser?

til de ulike postene i tabellen?

e areal

instans har stått for verdigrunnlaget/taksten

av eindeommene

for beregning

av

refusjonspliktig areal?
Hvem/hvilken
15/2099,
1, 15/340-2

Gnr./bnr.

instans har gjort vurderingene

15/442

og 446,

15/330-1,

15/305,

og kommet
15/2169,

med kommentarer

15/202,

15/8,

15/1739,

av eiendommene
15/438,

15/2100,

gnr./bnr.
15/340-

og 15/280?

15/157 og 15/1822

er ikke tatt med i oversikten

over ubebygd areal, hvorfor

ikke?

Side 3 av 5
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Ref brev fra Karmøyadvokatene

DA ved advokat Magnus Håvås Nereng datert 26.07.2017

vedrørende Varsel

- Opparbeidelse av vei og fortau ihht. Reguleringsplan «Bevaring av havneomradet på Åkra» -

om refusjonskrav
Plan ID 2041
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Ref. brev fra Karmøyadvokatene

DA ved advokat Magnus Håvås Nereng datert 26.07.2017

om refusjonskrav —-Opparbeidelse

ved rørende Varsel

av vei og fortau ihht. Reguleringsplan «Bevaring av havneområdet

på Åkra» —

Plan ID 2041
Vedle
'

6:Forsla

til fordelin

avkostnader

Hvem/ hvilken instans har fremsatt verdien/taksten

.

Er rettferdig fordelingsnøkkel

'

Hvem/hvilken

for beregning og fordeling av kostnadene?

benyttet?

instans har utført dette; uavhengig 3. part?
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Ingvar

Jonsen

Postboks

Dato 09.06.2018
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4296 ÅKREHAMN

Karmøy

Kommune

Rådhuset

[Ur/507/75

Postboks
167

580266? //5

Å 33 /62 I Lf

4291 KOPERVIK

Ref.

å brev

om varsel

i sak

Åkraø

om muli

nåo

eks

ro

rias'on

Plan

2041

Holmane ......

Jeg, Ingvar Jonsen, eier følgende eiendommer gnr. 15, bnr. 197, 851 og 191.l dette svarbrevet vil jeg komme
med følgende kommentarer og innsigelser:
I brevet, fra Karmøy kommune av 23.05.2018, leserjeg at Øya og Holmavegen AS har gjort forsøk på å
komme

frem til en minnelig

løsning

med de berørte

grunneierne,

men at det ikke har vært mulig å komme

til

enighet med samtlige hjemmelshavere.
Jeg fikk tilbud om 300 kr pr. m2. Dette godtokjeg ikke.
Jeg er ikke interessert i å selge noe av min eiendom til disse utbyggerne.
Jeg leste i brev av 23.11.2017

fra Karmøyadvokatene

kommune om ekspropriasjon.

Jeg ser at det har pågått grunnforhandlinger

jeg blitt varslet

at slike forhandlinger

Hva er formålet
Dette harjeg

for denne

har pågått.

DA at Øya og Holmavegen

Utbygger

har planer

AS har søkt Karmøy

med kommunen. Hvorfor har ikke

for opparbeidelse

av vei og fortau.

utbyggingen?

ikke blitt informert

om.

Jeg skal ifølge tabellen avgi på gnr.15 bnr 197 64m2 og gnr. 15 bnr. 851 15 m2.
Itabellen

serjeg at gnr.15 bnr. 191 er ukjent og her skal en avgi 300 m2.

Til orientering

er dette

min eiendom!

Dette harjeg en tinglyst skjøte på som er tinglyst 12. juni 1913.
Hva vil utbygger gjøre med denne?
To av utbyggerne, Svein E Torsen og Kjell Inge Snørteland, kom på døren og ønsket underskrift på avtale om
atjeg var villig til å avgi grunn til opparbeidelse av vei og fortau. Jeg skrev under og tenkte ikke mer på dette.
Senere

tenkte jeg over dette og fikk ikke sove og angret

jeg de to utbyggerne

og ville trekke

meg fra denne

på atjeg

avtalen.

hadde skrevet

Det fikkjeg.

under.

Neste dag kontaktet

I brevet

fra Karmøyadvokatene

DA, datert 23.11.2017,

står det at store deler av arealene

er allerede

avstått

vei. Dette gjelder ikke i mitt tilfelle da jeg eier deler av veien, se kart. Inngrepet på min eiendom, gnr. 15 bnr.
197 rammer meg fortsatt urimelig hardt. Det ødelegger mine parkeringsmuligheter for bil og inngangen til
huset mitt. Jeg får veien helt opp til trappen min!
Karmøyadvokatene

DA på vegne

av utbygger,

Øya og Holmavegen

AS, at det er mulig å etablere

fullgod

parkering på gnr. 15 bnr. 851. Skal jeg virkelig bruke denne eiendommen til å etablere parkering? Dette er
urimelig. Burde ikke utbygger skaffet alternativ grunn, ikke min egen! Dette er to ulike tomteeiendommer.
Utbygger

skriver

at det ikke uansett

ikke! En kan legge veien

i en annen

er andre

mulige

alternative

måter å opparbeide

tiltaket

på. Det stemmer

trase.

Utbyggerne har ikke diskutert noen ting med meg.
De skriver at de ikke har avdekket særlige forhold ved arealene som får avgjørende betydning for saken.
Dette rammer meg urimelig hardt å tvangsavstå grunn!
l plan 2041 står det rekkefølgekrav
Er det ikke da plikt for utbygger

og disse må vel følges?

å opparbeide

og ta kostnadene

med veien og fortauet?

Jeg har bodd lenge på Svendsholmen og det har aldri vært noe problem med trafikksituasjonen. Blir veien
utbedret og dermed bredere vil vel dette føre til høyere bilhastighet og mer trafikk utover. Er det utbygger sitt
mål å bygge flere boliger/leiligheter vil jo dette bli utfallet?
Jeg ble innkalt til informasjonsmøte

hos ordføreren 07.04.2017. Der uttalte jeg at jeg ikke hadde noe å selge

til utbyggerne.

Jeg synes det burde vært holdt et folkemøte for alle grunneierne om denne saken i plan 2041.
Utbyggerne burde også tatt seg en runde med befaring å sett og forklart i virkeligheten
seende

ut.

Håper på en rettferdig behandling av saken.
Med vennlig

hilsen

Åkrehamn den 09.06.2018

)

I‘

lngvarJonsen

hvordan det vil bli

til

Stein Nygård
Juridisk

rådgiver

”

SON-H

Elendomsavdelingen
stn

karmo

öga/[6

Jig/G-

\L{

kommune.no

Åkrehamn,

lnnsigelse vedr Sak om mulig ekspropriasjon

av deler av våre eiendommer,

09.06.2018

Reguleringsplan

«Bevaring av

havneområdet på Åkra» —Plan ID 2041
Som eiere av GNR og BNR 15/330 og 15/125 ønsker vi å komme med innsigelse til mulig ekspropriasjon
deler av eiendommene

våre. Ifølge Deres brev hevder Øya og Holmavegen

komme til en minnelig

løsning med blant annet oss, men at det ikke har vært mulig å komme til enighet

med samtlige hjemmelshavere.
utbygger,

De hevder at grunneiere

skal senere ha trukket

seg fra de inngåtte

som opprinnelig

hadde akseptert tilbudet

fra dem har benyttet

har vært meget mangelfull

orienterings/informasjonsmøte
Nordeng og representanter
andre

hjemmelshavere

seg av forskjellige

og sprikende,

fra Øya og Holmavegen
et felles

AS sin

for å prøve å oppnå sine mål.

AS. Kjell Elias Eliassen har forklart

AS at vi ikke er blitt skikkelig informert,

orienteringsmøte

har aldri funnet sted, i stedet for har representanter
«informert»

teknikker

og det har aldri vært innkalt til noe form for

i regi av Øya og Holmavegen

har ønsket

fra

avtaler.

Det har aldri vært gjort redelig forsøk på å komme til en minnelig løsning fra Øya og Holmavegen
side, men representanter
Informasjon

av

AS at de har gjort forsøk på å

med

alle berørte

fra Øya og Holmavegen

grunneiere.

advokat

og at vi og
Et slikt

møte

AS banket på dører og

en og en. De snakker til tider om at de ikke lenger ønsker å bygge ut, så dukker det plutselig

det opp brev fra advokat.

Dette har skapt forvirring

og en følelse av at de ønsker å overrumple

grunneiere.

Erklæringen

Øya og Holmavegen

AS hevder vi er bundet av ble undertegnet

ble stiftet og er derfor ikke gjeldende.

som hevdet at alle andre hadde eller var i ferd med å undertegne
Magnus Håvås Nereng hevder brev datert 08.08.2017
men etter oppklarende

lDeres brev er det vedlagt

underskrifter

ekspropriasjon.

Vi mottok

også brev datert 26.07.2017

erklæringen

om å avstå grunn.

representantene

utfra

med Varsel om refusjonskrav,
hvor mye våre eiendommer
profitt

og bygging av leiligheter

for Øya og Holmavegen

det vi kan se er ikke disse berørt

se vedlegg med verdiestimering

våre. Vi kan eventuelt

som de har tilbudt

oss, 300,-pr.m2.

Eliassen og prøvd å overtale
Verdiene

utbyggerne

samfunnsnyttige
havneområdet

være interessert
Advokat

Magnus

oss til å godta tilbudet

på arealer vi disponerer.

å kjøpe deres eiendommer
Håvås

Nereng

har ringt

snakker om er å få maksimal profitt

verdien

De to

for samme sum pr. m2

Kjell Elias Eliassen

og Henry

ut av hver kvadratmeter,
til Reguleringsplan

det er ikke snakk om

«Bevaring av

-Plan ID 2041, altså bevaring av havneområdet.

i hele eiendommen,

og

med pant i

om vederlag.

Verdiene for oss er faktisk bevaring, vi ønsker å bevare! Vi kjøpte Holmavegen
kulturhistoriske

og

AS har oppsøkt oss og andre hjemmelshavere

formål og om samsvarer ikke med formålet
på Åkra»

av

vil «stige i verdi» om veien blir utbygd

ytret at dersom vi ikke godtar deres tilbud om 300,- pr.m2 går de til ekspropriasjon
eiendommene

Advokat

(se vedlagt kopi av brev) at vi var bundet til avtalen,

av beboere/grunneiere,

Her har de estimert

dersom vi tenkte som dem, kortsiktig
ovenfornevnte

AS

samtale med Kjell Elias Elllassen har han gått bort fra dette.

eventuell

kostnadsfordellng.

før Øya og Holmavegen

Dette var også under press fra Svein Thorsen og Kjell Snørteland,

12 fordi vi så den

både det 100 år gamle huset og hagen på andre siden av

veien. l følge lokalhistoriker
fra 1770-årene
arbeidet

Lyder Nes og andre er hagen vår en stor andel av den eldste hagen på Åkra,

som hørte til gjestgiveriet

vi gjør og forteller

steingarden,

beplantning

til Moljå og Mortholmen.
også steingarden

historier

uttrykker

og utvikle hagen til glede for oss og ikke minst folk og turister
Dersom det eksproprieres

som i hht Karmøy Kommunes

enkelte andre berørte grunneiere
sjarmerende

på Holmen. Mange eldre forbipasserende

glede over

om hvor fin hagen var da de var unger. Vi ønsker å bevare den gamle
som går på tur ut

fra denne vil dette historiske stykke gå tapt for alltid,

planbestemmelser

skal bevares. Dette gjelder også

både på Øya og Holmen som har flotte

eiendommer

og gamle,

hager.

ifølge reguleringsplan
Holmavegen

i karmøy Kommune skalder

være minst plass til minst 1,5 biler pr. boenhet. Vii

12 har valgt å parkere på naboeiendommen,

en av eiendommene
vår eiendom.

Holmavegen

skulle bli solgt, blir hagen i Holmavegen

Dersom det tas av denne til veg, forsvinner

og det er i hht krav ikke forsvarlig

og eiendommen

10, som vi er medeiere

i. Dersom

12 den eneste mulige parkeringsplassen

parkeringsmulighetene

på

til denne eiendommen,

vil synke i verdi.

lplankart ser vi at det vil bli en innsnevring av vei både før og etter hagen vår, så vi ser ikke nytten av
bredere

vei akkurat

i forbindelse

til at biler kjører fortere
alternativ

i denne historiske

myndighetene

med våre

småhusbebyggelsen

å redusere bilkjøring,

Den sjarmerende

eiendommer.

småhusbebyggelsen

er igjen av den første bebyggelsen
maskuline

bredder

og røffe

og tilhørende

sjarmerende

på veitraseen

til «Gamle

et vil kun føre

kan være et godt

realiseres. Fra sentralt

hold ønsker

med dette formålet.

vei på Øynå og Holmen bør bevares så

og til glede for lokalbefolkning

på Åkra, som viser kystkultur

alternativ

Viser til slutt til Oreigningslova

dersom veiutbygging

en så brei vei vil i komme i konflikt

godt som mulig, både med tanke på framtida

værbitte,

Slike ujevne

enkelte steder og saktere andre steder. Møtesteder/lommer

og turister.

Dette er det som

og industri , vi kan gjerne kalle det Åkras

Skudeneshavn».

§ 2 -55 formål-:

«Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet

tvil/aust er til

meir gagn enn skade. »
Formålet

med ekspropriasjon

vannforsyning
profitt.

er ikke samfunnsnyttige

eller avløp til gagn for allmennheten,

Ulempene

inngrepet

større enn de samfunnsnyttige

formål som skole, kulturhus,
formålet

er til gagn for private utbyggere

fører med seg i den kulturhistorisk
formålene

ekspropriasjon

viktige bebyggelsen

fører med seg.

Med vennlig hilsen
grunneiere

av GNR og BNR 15/330

??

Elia/s???
1.4

/(

{K

Kjell Elias Eliassen
7?“?

grunneiere

av GNR og BNR 15/125

He

(yflq

,,y Elias

fl

’1.

;sAsen

Lg/

Liv Staupe

m/J/

fritidstilbud,
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som søker

på Åkra er utvilsomt

613476:78aadf45-baad-4652—abe6—2C5cca4b5bcf:72

-,
Yi

Karmøyadvokatene

DA

MedermreravDenNorskeAdvokatfoæning
Hovadgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik- Tlf. 52856390 - Faks 52856391 - Kh'enlkonto 3361.12.03670 - Dfiilskonto 3361.12.46566
Internett: www.karm—adv.no
- Org.nr. 986 752 404 MVA

Henry Elias Eliassen
Postboks

(

\/

Liv Staupe

.

('

%

QC/i

1

)

343

4296 ÅKREHAMN

Kopervik,

27.10.2017

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEI OG FORTAU IHHT.
REGULERINGSPLAN
"BEVARING AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA" - PLAN ID
2041
Jeg viser til mitt brev av 12.10.2017, og deres svar datert 23.10.2017 hvor avtaleforslagene
kort avslås. For å sikre fremdrift i prosjektet mine klienter med dette varsle om at de vil løre
forberedelser til ekspropriasjon av bnr. 330 jfr. plbl. kapittel 16, og at de vil søke kommunen
om tillatelse til dette. Dette vil i så fall innebære at tiltredelse og erstamingsfastsettelse vil
skje med grunnlag i vedtak om ekspropriasjon.
Utbygger varsler også om at de vil søke om forhåndstiltredelse av arealene jfr.
oreigningsloven § 25. Dette innebærer at utbygger vil be om tillatelse til å ta i bruk arealene
før skjønn er avholdt. Ved en slik prosess vil grunneier få mindre innflytelse på hvordan
avståelsen og bruken blir enn dersom en inngår i forhandlinger med utbygger om vilkår og
premissene

for bruken.

Det som fremgår

over innebærer

ikke at pågående

forhandlinger

stopper

opp, og for de

grunneierne som ønsker å forhandle videre eller nå inngå i forhandlinger, vil utbygger
selvsagt imøtekomme dette.
Berørte grunneiere får dekket nødvendige utgifier til juridisk bistand etter bestemmelsene

i

oreigningsloven
§ 15 og skjønnsprosessloven
§ 54. § 54 forutsetter at grunneiere med
likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få kostnadene

dekket. Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat
Knut Magnus

Haavik.

Du oppfordres med dette til å komme med en uttalelse til dette innen tre uker etter at dette
brevet

er mottatt.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 528563 93
Mobiltelefon

976 09 090

ferkingstakann—advno

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 528563 94

Advokat
MAGNUS HAVAS NERENG
Kontor direkte 52856395

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon 975 67 375

412 08 172

natvigØkarmædvno

412 08 173

anders@karm—adv.no

magnus@karm-adv.no
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Kopervik, 26.07.2017

VARSEL OM REFUSJONSKRAV
—OPPAREBEIDELSE
AV VEI OG FORTAU
IHHT. REGULERINGSPLAN
"BEVARING
AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA"
PLAN ID 2041

-

Øya og Holmavegen AS har til hensikt å opparbeide "Vei V01 ", og fortau "F 1" og "F2" jfr.
gjeldende reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på Åkra" plan id 2041 som tredde i
kraft den 17.11.2015.
Øya og Holmavegen AS eies av grunneierne Kjell Inge Snørteland, Holmen Panorama AS,
Åkrehamn Trålbøteri AS, Åkra Sjømat Eiendom AS og Bjørn Inge Gustavsen mfl. jfr også
vedlagt liste hvor disse er angitt som tiltakshavere.
I forbindelse med at en grunneier som har plikt til å opparbeide fellesanlegg etter plan og
bygningslovens § 18-1 oppfyller denne plikten, kan han kreve kostnadene med dette fordelt
på andre grunneiere som etter loven har fordel av opparbeidelsen. Du mottar dette brevet da
din eiendom er vurdert til å være en av de eiendommene som plikter å bidra med en andel av
kostnadene til å opparbeide fellesanlegget.
Anlegg som det kan kreves refusjon for er offentlige vei- vann- og avløpsanlegg etter plbl §
18-1 og private fellesanlegg eller parkbelte langs industriområde etter § 18-2.
Refusjonskravet
skal i utgangspunktet fordeles etter størrelsen på tomtene som de berørte har,
men den skal samtidig også svare til verdiøkningen på tomten.
I forbindelse med at tiltakshaver krever kostnadene fordelt på andre grunneiere skal
tiltakshaver utarbeide et forslag til kostnadsfordeling som skal sendes ut til berørte grunneiere,

men det er kommunen som så fatter endelig vedtak om hvordankostnadsfordelingenblir.
Tiltaket fremgår av vedlagte kartskisser som er utarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av
den tekniske planen.
Vedlegg 1: Plan over refusjonsenheten
For ordens skyld legges plan og bygningslovens kapittel 18 ved som orientering om reglene
om refusjon.
Vedlegg 2: Plan og bygningslovens kapittel 18
Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon

976 09 090

ferkjngstad@karm-adv.no

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 528563 94

Advokat
MAGNUS
HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

412 08 172

natvi g@karm-adv.no

412 08 173

anders@karm-adv.no

975 67 375

magnu s@karm-advfno

<

Gnr/bnr
Formel

Hjemmel;

haver

Netto

m2

%BYA

"

Tillatt

Andel

Andel total

utnytting

netto

utnyttelse

C*D

C/$C$40

El$E$4O

Kommentarer

UBEBYGDEAREAL :
15/459
15/2263

15/8
15/193
15/2428

MANNESKÅREJOHAN
MANNESJOHNKENNETH

BERGFJORDERLINGMAGNUSMFL.
NESKARL
ÅKRA SJøMAT EIENDOMAS

1234

40%

493,60

0,070

0,056

292

40%

116,80

0,017

0,013
Ubebygd

del av bebygd eiendom som kan

bebygges

selvstendig

546,00

0,078

0,062 kartvedlegg

172

40%
40%

68,80

0,008

183

40%

73,20

0,010
0,010

1365

0,008

Tiltakshaver
Ikke fastsatt

15/1739
15/82
15/1508
15/232
15/2319
15/196
15/273
15/332,333
15/217

KARMØYRADIOCL.V/FØRL.MFL
GUSTAVSENBJØRN INGE MFL.
SØLLESVIKSIGMUND
JONASSENSIMONOLAI
SNØRTE ANDKJELL INGE
SNØRTE ANDKJELL INGE
SNøRTE ANDKJELL INGE
HOLMEN PANORAMAAS
HOLMEN PANORAMAAs

15/438

FOLKEDALELSERANDIMFL.

15/2100

KNUTSENMARGARET

utnyttelsesgrad,

267,60

946

60%
60%

567,60

0,011
0,093
0,011
0,033
0,012
0,010
0,011
0,025
0,054

361

50%

180,50

0,021

0,020 arealbruk er naust

91

50%

45,50

0,005

0,005 arealbruk er naust

200
1634
l 92
676
204
170
195
446

50%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

100,00
980,40
1 15,20
405,60
122,40
102,00
1 1 7,00

jfr angivelse på

0,011 arealbruk er naust
0,110 Tiltakshaver
0,01 3
0,046
0,014 Tiltakshaver
0,011 Tiltakshaver
0,013 Tiltakshaver
0,030 Tiltakshaver
0,064 Tiltakshaver
Ikke fastsatt utnyttelsesgrad,
Ikke fastsatt utnyttelsesgrad,
Ikke fastsatt

15/340-1

WILHELMSENWILHELMMFL.

110

50%

55,00

0,006

utnyttelsesgrad,

WILHEL' SENWILHELMMFL.

100

50%

50,00

0,006

b

STAVAS WGMUND
AUDUN

229

50%

114,50

0,013

antatt 50%,
antatt 50%,

antatt 50%,

0,006 arealbruk er naust
Ikke fastsatt utnyttelsesgrad,

15/280

antatt 50%,

0,006 arealbruk er naust
Ikke fastsatt utnyttelsesgrad,

15/340-2

antatt 50%,

0,013 arealbruk er naust

antatt 50%,

.,
6

(f.
ir,

/
%

Ikke fastsatt utnyttelsesgrad,

15/2099

SJ ØEN KARL

97

50%

48,50

0,006

0,005 arealbruk

er naust

Tiltakshaver

vurderer

eiendommen

er refusj onsplikti g da V10

allerede

det slik at

er opparbeidet

som beskrevet

plane slik at utbyggingen
eiendommens
15/442, 446

MANNES

15/240

BÅRDSEN ROBERT

W
15/330-1

KÅRE JOHAN

2868

40%

1 147,20

0,163

0,129 18-1.

719

40%

287,60

0,041

0,032

(;(/”%:1,

ELIASSEN HENRY ELIAS MFL. & lir ji (95%

752

60%

451,20

0,043

antatt 50%,

i

oppfyller

krav til opparbeidelse

Ubebygd

del av bebygd eiendom

bebygges

selvstendig

etter §

som kan

jfr angivelse

på

0,051 kartvedlegg

BEBYGDE AREAL
Har fått pålegg om opparbeidelse

15/305

KVILHAUGSVIK GLENN HELGE MFL.

501

40%

200,40

0,028

0,023 forbindelse

med pågående

Tiltakshaver

vurderer

refusjonspliktig

i

bygging

det slik at arealet er

da bebyggelsen

har en

klart lavere verdi enn verdien av den tomt
den beslaglegger.
næringsbygg,

15/2169

BERGFJORD HELGE MIKAL

586

40%

234,40

0,033

Bygningen

og beliggenheten

er et eldre
gjør at

0,026 tomten er svært verdifull
Tiltakshaver

vurderer

refusjonspliktig

det slik at arealet er

da bebyggelsen

har en

klart lavere verdi enn verdien av den tomt
den beslaglegger.
næringsbygg,

15/202

»

ARIZONA AS

658

60%

394,80

0,037

Bygningen

og beliggenheten

0,044 tomten er svært verdifull

er et eldre
.ør

at

—

r“;
Q

r »;

”ä”

rise?”

Tiltakshaver
”)

vurderer

refusjonspliktig

det slik at arealet er

da bebyggelsen

har en

klart lavere verdi enn verdien av den tomt
den beslaglegger.
næringsbygg,

15/218

BERGF J ORD HELGE MIKAL

977

60%

586,20

0,056

Bygningen

og beliggenheten

er et eldre
gjør at

0,066 tomten er svært verdifull
Tiltakshaver

vurderer

refusj onspliktig

det slik at arealet er

da bebyggelsen

har en

klart lavere verdi enn verdien av den tomt

den beslaglegger.
næringsbygg,
15/330-2

ELIASSEN

HENRY

15/660

HOLMEN

PANORAMA

15/200

ÅKRA SJØMAT

ELIAS

MFL.
AS

’

683

60%

385

60%

SUM

AS

570

17596

og beliggenheten

409,80
231,00

0,039

0,046 tomten er svært verdifull

0,022

0,026 Tiltakshaver

360,00

0,032

0,04]

1,000

1,000

Tiltakshaver,

EIENDOM

Bygningen er et eldre

8872,80

30m2

gjør at

Skal bygge 12 naust

a

'-

15/202
15/218
15/330-2
15/660
15/200
Sum

kr 86 413,54
kr'128 307,04
kr 89 696,73
kr so 561,12
kr 74 856,72
kr 2 310 840,00

kr 102 822,07

kr 189 235,61

kr 441,66

kr 736,10

kr 152 670,45

kr 280 977,49

kr 297,45

kr 495,76

kr 106 728,68

kr 196 425,41

kr 425,49

kr 709,16

kr 60 161,85 kr 110 722,96

kr 754,84

kr 1 258,06

'kr 93 758,72

kr 168 615,44

kr 509,85

kr 807,26

kr 2 310 840,00

kr 4 621 680,00

5c
\\

Refusjonsberettigede

kr 177 250,00

Belysning Haugaland kraft

kr 201 358,75

Arbeider ihht. tilbud fra Jan Milje

kr 2 668 071,25

Arbeid med denne begjæring
Grunnerverv,

herunder gjenomføring

Kommunens behandling av søknad
Sum

\

utgifter —alle priser inkl. MVA

Teknisk arbeid RH oppmåling

kr 25 000,00
av ekspropriasjonsskjønn

*x

kr 1 500 000,00
kr 50 000,00
kr 4 621 680,00

S

l

Kostnad
Gnr/bnr

netto

Formel

((Kostna

UBEBYGDE

AREAL

fordelt

etter

andel

er!$B$9)/2)*Areal

Kostnader

!F

fordelt

etter

Kostnad/MZ

andel

total utnyttelse

Total

((Kostnader!$B$9)/2)*Areal!G

C+D

kostnad

Kostnad/MZ

total

Netto

SES/Areallc

kr 235,50

$E$/Areal!E

kr 588,76

15/459

kr 162 058,23

kr 128 553,63

15/2263

kr 38 347,65

kr 30 419,50

kr 68 767,15

kr 995,25

kr 2 488,12

kr 179 262,14

kr 142 200,73

kr 321 462,87

kr 212,90

kr 532,26

15/193

kr 22 588,34

kr 17 918,33

kr 40 506,68

kr 1 689,60

kr 4 224,01

15/2428
15/ 1739
15/82
15/1508

kr 24 032,95

kr ,19 064,27

kr 43 097,22

kr 1 588,04

kr 3 970,11

kr 26 265,51

kr 26 044,09

kr 52 309,60

kr 1 453,06

kr 2 906,12

kr 214 589,26

kr 255 336,26

kr 469 925,51

kr 177,85

kr 296,42

15/8

kr 25 214,89

kr 290 611,85

kr 30 002,79

kr 55 217,69

kr 1 513,60

kr 2 522,67

kr 105 634,83

kr 194 412,27

kr 429,90

kr 716,50

kr 31 877,97

kr 58 668,79

kr 1 424,57

15/232
15/2319

kr 88 777,44

15/196

kr 22 325,69

kr 26 564,97

kr 48 890,66

kr 1 709,48

kr 2 849,14

15/273

kr 25 608,88

kr 30 471,59

kr 56 080,46

kr 1 490,32

kr 2 483,86

15/332, 333
15/217

kr 58 572,10

kr 69 693,98

kr 128 266,08

kr 651,60

kr 1 085,99

kr 124 235,89

kr 147 826,25

kr 272 062,14

kr 307,20

kr 512,00

15/438

kr 47 409,25

kr 47 009,58

kr 94 418,84

kr 805,02

kr 1 610,04

15/2100

kr 11 950,81

kr 11 850,06

kr 23 800,87

kr 3 193,54

kr 6 387,07

15/340—1
15/340—2

kr 14 446,03

kr 14 324,25

kr 28 770,28

kr 2 641,93

kr 5 283,85

kr 13 132,76

kr 13 022,04

kr 26 154,80

kr 2 906,12

kr 5 812,24

15/280
15/2099

kr 30 074,01

kr 29 820,48

kr 59 894,50

kr 1 269,05

kr 2 538,09

kr 12 738,77

kr 12 631,38

kr 25 370,16

kr 2 996,00

kr 5 992,00

kr 376 647,48

kr 298 777,80

kr 675 425,28

kr 101,33

kr 253,32
kr 1 010,47

15/442, 446
15/240

15/330-1 He,, . w,

kr 26 790,83

kr 2 374,28

kr 94 424,53

kr 74 902,80

kr 169 327,33

kr 404,19

kr 98 758,34

kr 117 510,93

kr 216 269,27

kr 386,45

kr 65 795,11

kr 52 192,36

kr 117 987,47

kr 580,06

kr 1 450,16

kr 61 047,35

kr 138 005,31

kr 495,92

kr 1 239,81

kr 644,09

BEBYGDE AREAL
15/305
15/2169

KN

kr 76 957,96

Geir-Helge Hauso
Øyavegen 83
4270 Åkrehamn

Karmøy Kommune
Teknisk Etat
Rådhuset, Postboks 167
4291 KOPERVIK

Åkrehamn, 11.06.2018

Att.Viser til e-mail av 23.05.2018, saksnr.17/5071-5, løpenr. 33214/18
Arkivkode : 233Q14,
Varsel om sak om mogleg ekspropriasjon av deler av eigedomane GNR/ BNR: 15/307-690
Saksbeh. Stein Nygaard

Protesterer herved på det sterkaste mot ekspropiasjon av min eigedomsgrunn grunna.forringelse av
eigedom.Det betyr mindre parkeringsplass og plen for mitt vedkomande, samt at traffiken vert
nærare tomta.
Ser det som urimeligt at eg skal avgje ein betydeleg del av min eigedom utan vidare (dårleg pris),for
å susidiere kommersielle utbyggarar, som skal ha størst mogleg forteneste på sine prosjekter.
Eg meinar markedspris må nyttast i dette høve, det er ein betydeleg høgare sum enn det som er
tilbudt grunneigarane tidlegare.
Dessutan har det ikkje vore noko orienteringsmøte med grunneigarar og event. utbyggjarar for og
ivareta våre interesser.
Grunna dette avstås kun grunn etter markedspris.
Mvh
Geir-Helge Hauso

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
17/5071

Arkiv: 233 Q14
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

24.06.2019
01.07.2019

EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

Saken gjelder søknad om ekspropriasjon fra selskapet Øya og Holmavegen AS for opparbeidelse
av vei m.m. i samsvar med reguleringsplan 2041 for Åkraøyene og Holmane. I planbestemmelsen
§ 100 er det fastsatt rekkefølgebestemmelser om at vei m.m. må opparbeides før de respektive
eiendommer kan bebygges, eventuelt gis brukstillatelse. Selskapet Øya og Holmavegen AS er
etablert for å gjennomføre utbygging av deler av veiområdet innenfor reguleringsplanen, slik at
selskapets eieres interesse i å få bygget ut sine eiendommer, kan realiseres. Søker har forhandlet
med de øvrige grunneierne med sikte på å oppnå en minnelig løsning for å erverve nødvendig
areal. Forhandlingene har ikke ført frem, og på bakgrunn av dette, søkes det om at Karmøy
kommune fatter vedtak om ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplanen
Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet med saksnr. 8/19 i møte den 28.1.2019. Det
ble da fattet vedtak om at saken utsettes for gjennomføring av befaring, nærmere klargjøring av
refusjonskravene, bedre saksfremstilling med bedre kartmateriell, herunder ble det anbefalt at
partene gjennomfører et felles møte.

Sakens faktiske grunnlag:
Selskapet Øya og Holmavegen AS v/ advokat Nereng har ved søknad datert 23.11.2017 anmodet
Karmøy kommune om å fatte vedtak om ekspropriasjon av veiområdene benevnt V01 og V06,
samt fortau benevnt F1. jfr. søknad med bilag vedlagt som sakens bilag 1. Det vises også til bilag
10, som viser kart over aktuelt planområde, og med angivelse av områdene benevnt V01, V06 og
F1. Det følger av søknaden at ekspropriasjonen gjelder ervervelse av areal som skal overføres til
Karmøy kommune etter at arealet er opparbeidet i samsvar med formålet i reguleringsplanen.
Adv. Nereng har for øvrig i etterfølgende email datert 7.juni 2018, gitt ytterligere kommentarer til
søknaden. Denne mailen er inntatt som bilag 2.

Søknaden gjelder ekspropriasjon av del-arealer fra til sammen 20 eiendommer. I søknaden er
dette beskrevet slik, med angivelse av eiendommens betegnelse, eiers navn og areal som søkes
ekspropriert:

GNR/BNR
15/459
15/2090
15/160
15/239
15/328
15/2263
15/197
15/851
15/218
15/1823
15/2169
15/307-690
15/330
15/237
15/125
15/724
15/876
15/2265
15/232
15/191

EIER
Kåre Johan Mannes
Anne Marit Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
Ingvar Jonsen
Ingvar Jonsen
Else Kristine Bergsfjord
Else Kristine Bergfjord
Else Kristine Bergfjord
Geir-Helge Hauso
Kjell Elias Eliassen og Henry
Elias Eliassen
Gunbjørg Mosnes
Henry Elias Eliassen og Liv
Staupe
Paul Erik Widvey
Ronny Magnussen
Mery Widvey
Ukjent
Ukjent

CA. AREAL m2
100
192
43
6
22
23
64
15
191
23
49
50
48
9
65
6
2
19
6
300

Det er som vedlegg 1 til søknaden fra advokat Nereng, vedlagt situasjonskart over hver enkelt
eiendom, som viser aktuelt areal som søkes ekspropriert, og med angivelse av arealets størrelse.
Situasjonskartet viser også hvilken del av eiendommen som berøres. Det vises videre til bilag 1517, hvor det er inntatt ortofoto, som viser de berørte eiendommer, den innregulerte vei, dagens
opparbeidede vei, samt de ulike eiendommers tomtegrense. Det fremkommer av
situasjonskartene og de vedlagte ortofotoene at deler av arealene som søkes ekspropriert,
allerede er opparbeidet veigrunn. Det øvrige arealet vil dels være tomtearealer, dels hage og
parkeringsarealer. Arealene som søkes ekspropriert er i reguleringsplanen lagt ut til enten vei
eller fortau – og således til offentlige arealer
Det fremkommer videre av søknaden m.m. at søker har vært i kontakt med eierne av de berørte
eiendommer med sikte på å komme frem til en minnelig løsning. Basert på dette har det blitt
inngått avtaler med noen av de berørte parter, men disse skal senere ha trukket seg fra avtalene.
Det vises videre til at Karmøy kommune v/ ordfører i sin tid tok initiativ til et møte med partene,
for å avklare hva uenigheten bunnet i. Referat fra dette møtet er inntatt i søknaden som bilag 4.
Det fremkommer av referatet at grunneiernes anførsler dels var knyttet til uenighet ved selve
reguleringsplanen, og dels formen på de forhandlingene som var ført i regi av søker. Det ble
også gitt uttrykk for at den tilbudte pris var betydelig under markedspris.
Karmøy kommune har ved brev datert 23.05.18,oversendt søknaden fra advokat Nereng til de
berørte grunneierne med orientering om at grunneierne med dette formelt varsles om oppstart av
en prosess med sikte på mulig ekspropriasjonsvedtak i medhold av plan og bygningsloven§ 16-2,
jfr. oreigningsloven § 12. Det ble i brevet også vist til at alternativ lovhjemmel for et eventuelt

ekspropriasjonsvedtak er veiloven § 50. De berørte grunneiere ble oppfordret til å gi sine
kommentarer eller fremme eventuelle innsigelser innen 3 uker fra brevets datering. Kopi av
brevet uten vedlegg er inntatt som bilag 3. Det er kommet innsigelser fra alle de tilskrevne
grunneierne, med unntak av 3 grunneiere. Det er i tillegg en eiendom der eier er ukjent. Alle
grunneierne som har svart, motsetter seg ekspropriasjon, og med dels ulik begrunnelse.
De grunneierne som ikke har svart, har kun mindre arealer som omhandles av saken - fra 2 m2 til
19 m2.
Ingvar Jonsen som er eier av bl.a. gnr. 15, bnr. 197, har i sine merknader til søknaden også
opplyst å være eier av gnr. 15, bnr. 191, og som i søknaden er opplyst å ha ukjent eier.
I merknadene er det fra to av de berørte grunneierne - Ingvar Jonsen og Gunbjørg Mosnesopplyst at de som følge av en eventuell ekspropriasjon vil kunne miste sine
parkeringsmuligheter på egen tomt. Dette er tatt opp med søker, som i sitt svar i email datert
7.6.2018 – inntatt i saken som bilag 2 - opplyser at det for den ene eiendommen er tilbudt
opparbeidelse av ny parkering. For eiendommen gnr. 15, bnr. 237 – Gunbjørg Mosnes - er det
søkers oppfatning at parkeringsmuligheten på egen tomt vil kunne opprettholdes.
Merknadene fra grunneierne er innkommet gjennom 7 ulike brev, der flere av grunneierne har
valgt å gi felles merknader. Disse brevene er inntatt som bilag 4 til bilag 10. Merknadene fra
grunneierne gjelder dels konsekvensene av gjennomføringen av den vedtatte reguleringsplan,
der veien og fortau utvides, slik at offentlige arealer kommer tettere på eksisterende bebyggelse.
Dels gjelder merknadene formen forhandlingene har hatt, bl.a. ved at det er forhandlet
individuelt, og ikke gjennomført noe felles orienteringsmøte. Dels gjelder det uenighet knyttet til
verdsettelsen av det areal søker ønsker å erverve. Det vises for øvrig her til de vedlagte brev med
merknader fra hver enkelt grunneier.
Etter formannskapets vedtak om utsettelse av saken, har formannskapet gjennomført befaring,
hvor det areal som søkes ekspropriert ble påvist i terrenget. Det er videre gjennomført et felles
møte mellom utbygger og de berørte grunneiere den 21.03.2019, hvor også representanter fra
administrasjonen og de folkevalgte var representert, jfr. vedlagt referat med merknader fra det
avholdte møtet – inntatt som bilag 14. Etter møtet har søkerne fremmet et nytt tilbud til de
berørte grunneierne, hvor den tilbudte pris til de berørte grunneierne bl.a. er øket til kr. 1.000,- pr
m2. I forhold til Ingvar Jonsen – eier av gnr. 15, bnr. 197 og 1581, er det i tillegg tilbudt
opparbeidelse av ny biloppstillingsplass og sikring av trase fra huset og frem til
biloppstillingsplass. Det vises her til brev fra adv. Nereng datert 25.04.2019, vedlagt som bilag 18.
Det fremkommer av advokat Nerengs brev at de justerte tilbudene ikke ble akseptert.
Adv. Nereng har også fått laget en oppsummert liste som viser samlet areal som søkes
ekspropriert for hver enkelt gårds og bruksnummer, der totalt areal er splittet i areal som allerede
er opparbeidet veiareal, og areal som ikke er veiareal. Den oppsummerte listen er vedlagt som
bilag 13.
I merknadene fra noen grunneiere, er det også vist til at søker i tilknytning til forhandlingene,
også har varslet et refusjonskrav etter plan og bygningslovens kapittel 18. For noen av de berørte
grunneiere vil det kunne medføre at i den grad tiltaket gir grunnlag for refusjon etter plan og
bygningslovens bestemmelser, vil den enkelte grunneier kunne bli pålagt å betale en

forholdsmessig andel av utbyggingskostnadene, dog ikke ut over av sin eiendoms verdiøkning
som følge av tiltaket. Både gjennom formannskapets vedtak og i det etterfølgende fellesmøtet
mellom søkerne og grunneierne, var refusjonskravet et tema. Det vises her til referatet fra
fellesmøtet inntatt som bilag 14, der det ble redegjort for rettsreglene knyttet til mulige
refusjonskrav. Det vises videre til advokat Nerengs brev datert 25.04.2019, der det under pkt. 2,
beskrives nærmere om forholdet mellom ekspropriasjonssaken og reglene om refusjon. Det
fremkommer av vedlegg til dette brevet at de grunneierne som berøres av refusjonskravet, får
tilbud om utsatt betalingsfrist inntil eiendommen bebygges, dog ikke ut over 10 år. Det er
kommunen som vedtar et eventuelt refusjonskrav etter søknad fra utbygger. Som en del av
saksbehandlingen vil kommunen vurdere om vilkårene for refusjonskravet er oppfylt, herunder
vurdere størrelsen på de fremsatte krav.

Rettslig grunnlag:
Det følger av plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret har anledning til å fatte vedtak om
ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplanen. Dette forutsetter at vedtaket er gjort
innen 10 år etter at planen er kunngjort.
Videre må vilkårene etter ekspropriasjonsloven § 2 være oppfylt, jfr. ekspropriasjonsloven § 30
nr. 24. Ekspropriasjonsloven § 2 stiller krav om at ekspropriasjon må være nødvendig, herunder
at det kun kan iverksettes når tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

Vurdering:
Saken gjelder søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av en reguleringsplan. Det følger av
plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av
en reguleringsplan når vilkårene for øvrig er oppfylt. Retten til å gjennomføre ekspropriasjon
etter denne bestemmelse bortfaller imidlertid dersom det ikke er fattet vedtak om ekspropriasjon
innen 10 år etter kunngjøring av reguleringsplanen. Den aktuelle planen er vedtatt i
kommunestyret den 17.11.15, som sak 86/15, og kunngjort etter dette tidspunkt. Grunnvilkårene
etter plan og bygningsloven § 16-2 for å fatte vedtak om ekspropriasjon er følgelig oppfylt.
I forhold til ekspropriasjonsloven § 2 må det vurderes om ekspropriasjon er nødvendig. Selve
tiltaket saken gjelder – ekspropriasjon for utbygging bl.a. av vei og fortau - er nødvendig for å
oppnå formålet med reguleringsplanen. Søknaden fremmes av en privat utbygger, men
arealervervet vil etter opparbeidelse bli overført til Karmøy kommune, som offentlige arealer
som vei og fortau. Reguleringsplanen legger opp til økt utnyttelse og utvikling av området, og
utbedringen av vei og fortau, er i reguleringsplanen vurdert som nødvendig. I planen er det for
øvrig tilrettelagt for at utvidelsen av vei og fortau begrenses, slik at det i størst mulig grad tas
hensyn til eksisterende bebyggelse. Selve interesseavveiningen om omsøkte inngreps
nødvendighet, er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen.
Reguleringsplanen er vedtatt for å ivareta viktige samfunnsmessige utbyggingsinteresser, og
planen fremstår samfunnsmessig sett som ønskelig, slik at området kan utvikles i samsvar med
planen. Det vises i den forbindelse også til rekkefølgekravene, som tilsier at det ikke vil bli tillatt
ytterligere utbygging av området, før veianlegg er opparbeidet i samsvar med planen.

De merknader fra grunneierne som er knyttet til konsekvensen av gjennomføringen av
reguleringsplanen – så som bortfall eller redusert parkeringsmulighet på egen tomt, trafikk
tettere inn mot bolighus/tomt m.m., er allerede vurdert ved vedtakelse av planen. Det er ingen
nye forhold som tilsier at dette skal vurderes annerledes nå. Det vises i den forbindelse også til at
planen er av relativt ny dato.
Deler av merknadene er knyttet til formen forhandlingene ble gjennomført på, herunder også at
de fremsatte pristilbud har vært vesentlig under markedspris. Verdsettelse av denne type
grunnavståelse er vanskelig og skjønnsmessig. Ervervet gjelder såkalt stripeavståelse, og verdien
- vederlaget til grunneier - skal da tilsvare eiendommens verdireduksjon som følge av
grunnavståelsen. Det å forhandle individuelt fremstår adekvat, det fordi det er den enkelte
eiendoms verdireduksjon det skal forhandles om. Det fremkommer imidlertid av søkers email
datert 7.6.2018 – inntatt som bilag 2 - at det ikke er innhentet noen individuell takstvurdering for
den enkelte eiendom. Det er også opplyst at grunneierne er tilbudt kr. 300,- pr m2, som søker
mener er det prisnivået Karmøy kommune tilbyr i tilsvarende saker. Det å basere tilbudet på
priser Karmøy kommune skal ha tilbudt i tilsvarende forhandlinger, er rettslig sett uriktig. Den
manglende individuelle taksering av den enkelte eiendom, kan således ha vanskeliggjort
muligheten av å komme til enighet om pris. Slik sett kunne kanskje en individuell taksering og
med påfølgende nye forhandlinger, ført til at partene kunne oppnådd en minnelig avtale. Ut i fra
partenes ståsted, der enkelte av grunneierne klart gir uttrykk for at det ikke på noe grunnlag er
aktuelt å selge, vil dette likevel neppe løse saken. Det vises i den forbindelse også til at søker etter
at saken var behandlet i formannskapet og etter det avholdte felles-møtet, har øket tilbudet fra kr.
300,- til kr. 1.000,- pr m2, uten at dette løste saken. Det vises for øvrig også til eiendommen gnr.
15, bnr. 232, der hjemmelshaver er ukjent, og der det ikke er mulig å få til en minnelig løsning.
Når det ikke synes mulig å oppnå en minnelig løsning gjennom forhandlinger, er det nødvendig
med ekspropriasjon for å sikre utbygging av området i samsvar med reguleringsplanen. Arealet
det søkes ekspropriert, skal anvendes til offentlige formål. Søker har således i seg selv ingen
egeninteresse i arealet, bortsett fra at erverv og opparbeidelse er nødvendig for å kunne utbygge
egne områder i samsvar med planen. Saken gjelder således reelt sett ikke ekspropriasjon til fordel
for private, men ekspropriasjon til offentlige formål, for å ivareta hensynet bl.a. til sikker
trafikkavvikling, og som vurderes som nødvendig for utvikling av området.
Deler av det aktuelle arealet er i dag opparbeidet veiareal, og det er hensiktsmessig at
eierforholdet til dette veiarealet også formelt overføres til kommunen.

Et ekspropriasjonsskjønn vil medføre at de berørte grunneiere vil oppnå riktig pris for den
eiendommen de må avstå. De vil tilsvarende få dekket sine utgifter til juridisk bistand, slik at alle
deres rettigheter knyttet til en eventuell ekspropriasjon vil bli ivaretatt. Når partene ikke selv
klarer å oppnå en minnelig løsning, vil bruken av ekspropriasjon således fremstå nødvendig og
hensiktsmessig, herunder for å fastsette riktig verdi av den avståtte eiendommen.

Under henvisning til ovennevnte vurderes det slik at det foreligger hjemmel for å fatte et vedtak
om ekspropriasjon, herunder at dette er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser. Det
vurderes videre slik at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.
Det vises også til at alle kostnader knyttet til ekspropriasjonen vil måtte dekkes av søker gjennom
en bankgaranti, slik at Karmøy kommune ikke vil bli påført noen kostnader eller risiko som følge
av vedtaket.
Problemstillingen knyttet til spørsmålet om refusjon, har rettslig og saklig sett ingen
sammenheng med spørsmålet om det skal fattes vedtak om ekspropriasjon. Refusjonsreglene er
lovmessige krav den utbygger som oppfyller refusjonsbetingelsene kan fremsette overfor de
berørte tomteeiere som oppnår verdistigning som følge av tiltaket. Det kan følgelig ikke lovlig
stilles betingelser om at et eventuelt refusjonskrav må frafalles for at søknaden skal tas til følge.
Det vises for øvrig også til brev fra advokat Nereng datert 25.04.2019.
Rådmannens kommentarer:
Grunnvilkårene for å fatte vedtak om ekspropriasjon er oppfylt, dette idet det gjelder
ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplan som er yngre enn 10 år.
Arealet som søkes ekspropriert er areal som i reguleringsplanen er avsatt til vei og fortau.
Reguleringsplanen har tatt hensyn til eksisterende bebyggelse, dette ved at veibredde er redusert
i forhold til gjeldende kommunale normer. Den regulerte vei er på det bredeste under gjeldende
veinorm. I reguleringsplanen er det prioritert et gjennomgående fortau med bredde på 2 meter,
noe som anses som et minimum. Der plassen har vært begrenset er veibredden redusert for å
tilpasse planen, slik at eksisterende bebyggelse blir minst mulig skadelidende.
Det vises i den forbindelse også til prosessen forut for vedtakelse av planen, der alle berørte
eiendommer er gitt anledning til å komme med sine innspill til planen. Interesseavveiningen
mellom planens formål og de ulike grunneiernes interesser – altså det omsøkte inngreps
nødvendighet- er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen. Det er ikke
avdekket nye forhold nå som tilsier at denne vurderingen skal endres.
I forhold til reguleringsplanens vedtatte rekkefølgekrav, må vei og fortau opparbeides, for at
området skal kunne utvikles videre. Når partene ikke gjennom forhandlinger har kommet frem til
en minnelig løsning, vurderes det slik at ekspropriasjon er nødvendig for å sikre viktige
samfunnsmessige interesser, slik at området kan utvikles i samsvar med planen. Ut i fra dette
vurderes at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

I det partene synes å stå særdeles langt i fra hverandre, vurderes det lite hensiktsmessig å
utsette saken i påvente av ytterligere forhandlinger. Det vises i den forbindelse også til at
de aktuelle grunneierne ikke påføres økonomisk tap som følge av ekspropriasjonen, idet
de fullt ut gjennom skjønnet vil kompenseres for verdien av det areal de må avgi. Det
foreligger følgelig ingen tungtveiende grunner som tilsier at det ikke skal fattes vedtak om
ekspropriasjon.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med vedtak som fremgår av side 1,
herunder:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr.459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

Rådmannen i Karmøy, 12.06.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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Tomteliste av berørte eiendommer iht. regulering langs Øyavegen og Holmavegen
Plannavn: Bevaring av havneområde på Åkra
Gnr./Bnr

Navn

Tot. Areal

Eks. vei areal

Areal som ikke er vei

15/880

41,93

41,93

0

15/111

0,59

0,59

0

15/112

1,14

1,14

0

15/113

2,99

2,99

0

15/114

1,54

1,54

0

15/115

1,79

1,79

0

15/49

0,82

0,82

0

15/87

0,124

0,124

0

15/237

9,05

9,05

0

15/80

6,98

6,98

0

15/8

4,07

4,07

0

15/69

62,23

62,23

0

15/171

46,14

46,14

0

15/176

0,86

0,86

0

15/170

27,01

27,01

0

15/448

2,4

2,4

0

15/123

0,88

0,88

0

15/328

22,18

22,02

0,16

15/876

2,49

0

2,49

15/169

2,49

0

2,49

15/457

3,2

0

3,2

15/724

5,56

0

5,56

15/239

6,38

0,64

5,74

15/306

9,45

0

9,45

15/162

12,403

0

12,403

15/851

15,15

0

15,15

15/2265

19,36

0

19,36

15/2263

23,26

3,23

20,03

15/1823

22,95

0

22,95

15/217

27,11

0

27,11

15/161

27,21

0

27,21

15/125

64,63

34,26

30,37

15/232

64,63

34,26

30,37

15/660

107,32

73,35

33,97

15/330

48,45

11,98

36,47

15/160

43,03

0

43,03

15/2169

49,38

0

49,38

15/690

50,17

0

50,17

15/459

100,31

49,4

50,91

15/197

63,77

0

63,77

15/218

191,21

119,66

71,55

15/2090

191,6

88,3

103,3

15/82
15/157
Summering

566

443

123

196,35

71,22

125,13

2146,587

1161,864

984,723
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VEDR. SØKNAD OM EKSPRPPRIASJON
ÅKRA (PLAN 2041)

- BEVARING AV HAVNEOMRÅDET

PÅ

INNLEDNING
Jeg viser til tidligere innsendt søknad om ekspropriasjon på vegne av Øya og Holmavegen
AS. Jeg viser også til befaring på stedet og møte som er blitt avholdt på trålbøteriet den
21.03.2019.
Da det er gått endel tid siden søknaden ble sendt inn har Øya og Holmavegen AS behov for å
redegjøre for hvordan de nå ser på saken. Særlig ser de behov for å gi uttrykk for sitt syn på
forholdet mellom denne saken og reglene om refusjon i plan og bygningsloven.
De har også sendt ut et nytt tilbud til grunneierne og de vil også oppdatere kommunen på
dette.
FORHOLDET MELLOM EKSPROPRIASJONSSAKEN
REFUSJON

OG REGLENE OM

I saken har det vært et stort fokus på reglene om refusjon fra grunneiernes side. Politikerne
har også vist interesse for temaet og bedt om mer informasjon om dette. Reglene om refusjon
ble belyst av administrasjonen på en god måte på møtet den 21.03.2019.
I gjennomgangen ble det påpekt fra administrasjonen sin side at søknaden om ekspropriasjon
og et eventuelt refusjonskrav er to forskjellige saker som må holdes adskilt. Dette fremgår
også helt korrekt av det opprinnelige saksfremlegget til formannsskapet.
Dette er også Øya og Holmavegen AS sitt syn på saken, og de er av den klare oppfatning at
det ikke er anledning til å vektlegge i ekspropriasjonssaken at en grunneier kan få
refusjonskrav som en følge av at veien blir opparbeidet.
Slik Øya og Holmavegen AS ser det vil det å legge vekt på et mulig refusjonskrav når
kommunen nå skal fatte vedtak i saken være legge vekt på et såkalt utenforliggende hensyn
som kan føre til forvaltningsrettslig ugyldighet.
Uansett mener Øya og Holmavegen AS at det det ikke slik at et eventuelt fremtidig
refusjonskrav kan være noe argument mot å ekspropriere.
Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon 976 09 090
ferkingstad@karm-adv.no

Advokat
KJELL NATVIG
Kontor direkte 52856392
Mobiltelefon 412 08 172
natvig@karm-adv.no

Advokat
ANDERS NATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon 412 08 173
anders@karm-adv.no

Advokat
MAGNUS HÅVÅS NERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon 975 67 375
magnus@karm-adv.no
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Refusjonsreglene stammer nettopp fra ekspropriasjonsretten og har sitt utgangspunkt i at den
grunneieren som blir ekspropriert, til for eksempel vei, fikk fratrekk i erstatningen for
verdistigningen byggemodningen utgjorde. Andre grunneiere som fikk byggemodnet tomter
uten å bli ekspropriert fikk ingen krav. Dette ble så urimelig at man allerede i 1896 vedtok
refusjonsregler som har samme effekt som de vi har i dag, slik at alle tomter som ble
byggemodnet måtte betale bidrag i veien.
I tiden etter dette har refusjonsreglene vært kritisert for å være vanskelige å praktisere, men
det har aldri vært uenighet om at det er rimelig at en som byggemodner andres tomter skal
være berettiget et slikt refusjonskrav. I forarbeidene (0t.prp. nr. 45 (2007-2008) side 268) til
dagens regler står det om dette:
"Refusjonsreglene i loven har vært gjenstand for kritikk Kritikken retter seg imidlertid ikke
mot det grunnleggende hensyn at den som har anlagt veg, vann- og avløpsledninger skal
kunne kreve at eiendommer somfår nytte av vegen eller ledningene blir belastet med en del
av utgiftene. Kritikken går i stedet på at reglene er tungvinte, liteforutberegnelige og
vanskelige å praktisere."
De som nå opplever at refusjonsreglene er lite rimelige har altså en oppfatning av dette som er
stikk i strid med hvordan stortinget og en samlet offentlig forvaltning opplever det.
At det finnes refusjonsregler er også en forutsetning for at kommunen skal kunne pålegge en
grunneier å bekoste store offentlige infrastrukturtiltak. Det er også derfor bestemmelsene om
plikt til å opparbeide vei og refusjonsbestemmelsene er plassert fortløpende i samme kapittel i
plan og bygningsloven.
I reguleringsprosessen ble det påpekt av mine klienter at kravet om å opparbeide vei og fortau
i området ville bli svært kostbart og potensielt føre til at reguleringsplanen aldri ble realisert.
Eksempel på dette fremgår av saksfremlegget da reguleringsplanen ble behandlet av
kommunestyret side. 11. Som det fremgår her var kommunen sitt svar på dette at de viser til
mulighetene for å kreve refusjon fra de andre grunneierne i området som finnes i plan og
bygningsloven.
Det blir et paradoks dersom kommunen nå opplever at refusjonskravet, som de i
reguleringsprosessen bruker som et argument for at planen er rimelig, er så urimelig at de ikke
ønsker å sørge for at planen blir gjennomført.
Det er heller ikke slik at man i denne saken har å gjøre med svært ressurssterke utbyggere på
den ene siden og mindre ressurssterke grunneier uten utbyggingsinteresser på andre siden.
De som utgjør Øya og Holmavegen AS har svært forskjellig bakgrunn, hvor flere eier mindre
arealer og ikke på noen måte mer ressurssterke enn de mest aktive motstanderne mot
veibyggingen.
Det eierne av Øya og Holmavegen AS imidlertid har til felles er at de lojalt forholder seg til
kommunens reguleringsplan ved at de har innsett at veien må bygges, og at de har gått
sammen for å samarbeide om dette. De bruker nå også store ressurser på å forsøke å oppfylle
kommunens rekkefølgekrav.
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Selv om flere av motstanderne av utbyggingen nå redqdør for at de ikke skal bygge noe som
helst på sine tomter, hadde de også de åpenbart byggeplaner da planen ble vedtatt. Jeg viser
her til merknadene fra Mannes gjengitt på side 12 i saksfremlegget til reguleringsplanen, hvor
Mannes åpenbart har byggeplaner på den refusjonspliktige tomten langs Vikavegen. Jeg viser
også til merknadene fra Bergsfiord på side 26, hvor det fremgår at Helge Mikal Bergfjord
ønsket at sine arealer på vestsiden av Øyavegen skal reguleres til bolig.
Slik Øya og Holmavegen AS ser det er det nå da bare rett og rimelig at disse tar sin del av
kostnadene med infrastrukturen som byggemodner disse tomtene.
OM FORSØK PÅ Å KOMME TIL EN MINNELIG LØSNING
Det er et vilkår for å vedta ekspropriasjon at forhandlinger er forsøkt. Øya og Holmavegen AS
mener dette vilkåret var oppfylt allerede da de sendt inn søknaden om ekspropriasjon.
De hadde da sendt ut to utkast til kjøpekontrakt. De hadde også oppfordret grunneierne til å gi
en tilbakemelding dersom de ønsket et møte eller befaring for å drøfte forhandlingstilbudet.
Dette fremgår av vedlegg 5 til søknaden. Tilbakemeldingene fra grunneierne var stort sett
knyttet til mostand mot planen som sådan, og refusjonskravet.
Øya og Holmavegen AS har nå sendt ut et nytt tilbud til grunneierne som jeg legger ved.
Dette er fremsatt som et siste forsøk fra deres side på å forsøke å komme til en minnelig
løsning i saken.
Tilbudet tilsvarer en erstatning på kr. 1000,-/m2.
Ingvar Jonsen er videre i tillegg tilbudt opparbeidelse av nye biloppstillingsplasser
av trase fra huset til biloppstillingsplassene mot veien.

og sikring

De som må avstå grunn og som er aktuelle for refusjon er videre tilbudt betalingsutsettelse
refusjonskravet.

for

Grunneierne er også i brevet tilbudt møte eller befaring for å drøfte tilbudet.
Jeg legger ved kopi av tilbudene som er sendt ut.
Jeg har bedt om en tilbakemelding på tilbudet innen 24.04.2019. Ingen av grunneierne har
takket ja til tilbudet. Ingen har heller bedt om befaring, møte eller kommet med noe
mottilbud. Jeg legger ved de tilbakemeldingene som er kommet.
AVSLUTNING
Øya og Holmavegen AS mener de har strekt seg så langt det er rimelig å forvente i
forhandlingene, og at vilkårene for å vedta ekspropriasjon klart er oppfylt.
De ber om at saken nå da blir tatt til behandling av formannskapet i det forestående møtet den
20.05.2019.
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VEDR. ERVERVAV GRUNN TIL UTBEDRINGAV VEI OG FORTAUIHHT.
REGULERINGSPLAN
Jeg viser til den søknaden om ekspropriasjon som ligger til behandling hos Karmøy
kommune. Jeg viser også til befaring og møte som er gjennomført etter initiativ fra Karmøy
formannskap.
Øya og Holmavegen AS har besluttet å fremsette et nytt tilbud om erstatning for grunnen som
er regulert til vei og fortau.
Øya og Holmavegen AS har forståelse for at det kan være krevende å stå overfor en situasjon
hvor eiendommen man eier kan bli ekspropriert. Samtidig må Øya og Holmavegen AS
forholde seg til den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt som plasserer veien i
terrenget som vist på befaringen.
De er også nødt til å opparbeide veien for at det skal være mulig å bygge noe som helst langs
veien. Frem til veien er bygd vil alle de som ønsker å bygge langs trasen få.krav om å bygge
veien, og de vil ikke få ferdigattest for tiltak før veien er opparbeidet. I realiteten er det da et
byggeforbud i området frem til veien er bygd. Øya og Holmavegen AS frykter at hele området
vil forfalle dersom dette forblir situasjonen. For å få realisert veien avstår Øya og
Holmavegen AS sine eiere derfor også selv betydelige arealer fra sine eiendommer
vederlagsfritt til opparbeidelsen av veien.
Som et siste forsøk på å unngå at det blir nødvendig med ekspropriasjon ønsker Øya og
Holmavegen AS å fremsette et nytt tilbud til kjøpekontrakt. Et utkast til kontrakt ligger
vedlagt. Erstatningen tar her utgangspunkt i at du får kr. 1000/m2 for de arealene som ikke
allerede er veiareal i dag. Som kommunen redegjorde for på møtet er det praksis at man ikke
får erstatning for de arealene som allerede er opparbeidet som kommunal vei.
Dersom det blir fastsatt refusjonsplikt i forbindelse med et eventuelt refusjonskrav for
eiendom du eier, og forfall ville skjedd etter hovedregelen om forfall etter 5 uker, tilbyr Øya
og Holmavegen AS, i tillegg til vederlaget over, utsatt betalingsplikt for refusjonskravet frem
til eiendommen skal bebygges, til det fradeles eiendom, til eiendommen blir solgt eller på
annen måte skifter eier, eller senest når det har gått 10 år siden refusjonskravet ble fastsatt
med endelig virkning. I perioden fra fastsettelse til betaling må det i så fall svares rente på 6
mnd.NIBOR+ 2,5 prosentpoeng, i dag ca. 5 % rente. Etter plan og bygningsloven har et
Advokat,sivmk.og siv.ing.
DIDRIKFERKINGSTAD
Kontordirekte52856393
Mobillelefon97609090
ferkingstad@karm-adv.no

Advokat
KJELLNATVIG
Kontordirekte52856392
Mobiltelefon41208 172
natvig@kann-adv.no

Advokat
ANDERSNATVIG
Kontordirekte52856394
Mobiltelefon41208 173
anders@karm-adv.no

Advokat
MAGNUSHAVASNERENG
Kontordirekte52856395
Mobiltelefon97567375
magnus@karm-adv.no
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eventuelt refusjonskrav panterett i det det refusjonspliktige arealet og Øya og Holmavegen AS
vil benytte seg av denne retten.
Dersom du ikke godtar tilbudet ber vi alternativt om at tidligere oversendt avtale om
forhåndstiltredelse og avtaleskjønn signeres og returneres hit. Erstatningssummen for arealene
vil da bli fastsatt av en domstol. Erstatningssummen fastsettes da etter "Lov om vederlag ved
oreigning av fast eigedom", og man skal etter Grunnloven da få utmålt "full erstatning".
Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet hører jeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.
Vi ber uansett om en tilbakemelding på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.

lig hilsen
dvokatene
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Ingvar Jonsen
Holmavegen 21
4270 Åkrehamn

Kopervik, 03.04.2019
VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEI OG FORTAU IHHT.
REGULERINGSPLAN

Jeg viser til den søknaden om ekspropriasjon som ligger til behandling hos Karmøy
kommune. Jeg viser også til befaring og møte som er gjennomført etter initiativ fra Karmøy
formannskap.
Øya og Holmavegen AS har besluttet å fremsette et nytt tilbud om erstatning for grunnen som
er regulert til vei og fortau.
Øya og Holmavegen AS har forståelse for at det kan være krevende å stå overfor en situasjon
hvor eiendommen man eier kan bli ekspropriert. Samtidig må Øya og Holmavegen AS
forholde seg til den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt som plasserer veien i
terrenget som vist på befaringen.
De er også nødt til å opparbeide veien for at det skal være mulig å.bygge noe som helst langs
veien. Frem til veien er bygd vil alle de som ønsker å bygge langs trasen a krav om å bygge
veien, og de vil ikke få ferdigattest for tiltak før veien er opparbeidet. I realiteten er det da et
byggeforbud i området frem til veien er bygd. Øya og Holmavegen AS frykter at hele området
vil forfalle dersom dette forblir situasjonen. For å få realisert veien avstår Øya og
Holmavegen AS sine eiere derfor også selv betydelige arealer fra sine eiendommer
vederlagsfritt til opparbeidelsen av veien.
Som et siste forsøk på å unngå at det blir nødvendig med ekspropriasjon ønsker Øya og
Holmavegen AS å fremsette et nytt tilbud til kjøpekontrakt. Et utkast til kontrakt ligger
vedlagt. Erstatningen tar her utgangspunkt i at du rar kr. 1000/m2 for de arealene som ikke
allerede er veiareal i dag. Som kommunen redegjorde for på møtet er det praksis at man ikke
får erstatning for de arealene som allerede er opparbeidet som kommunal vei.
I tillegg ser Øya og Holmavegen AS at din eiendom blir hardere rammet av inngrepet enn
andre og de ønsker derfor også å.tilby å opparbeide oppstillingsplass for to biler på arealet
sørforbi huset, samt å etablere sikring mot veien og en trygg trasé fra huset og frem til
biloppstillingsplassene.
Advokat, sivmk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon 976 09 090
ferkingstad@karm-adv.no

Advokat
KJELLNATVIG
Kontordirekte 52856392
Mobiltelefon 412 08 172
natvig@karm-adv.no

Advokat
ANDERSNATVIG
Kontor direkte 52856394
Mobiltelefon 412 08 173
anders@karm-adv.no

Advokat
MAGNUS HAVÅSNERENG
Kontor direkte 52856395
Mobiltelefon975 67 375
magnus@karm-adv.no

Karmøyadvokatene
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Dersom du ikke godtar tilbudet ber vi altemativt om at tidligere oversendt avtale om
forhåndstiltredelse og avtaleskjønn signeres og retumeres hit. Erstatningssummen for arealene
vil da bli fastsatt av en domstol. Erstatningssummen fastsettes da etter "Lov om vederlag ved
oreigning av fast eigedom", og man skal etter Grunnloven da få utmålt "full erstatning".
Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet hører jeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt. Øya og
Holmavegen AS ønsker her en dialog med deg om hvordan oppstillingsplassen m.m. kan
opparbeides.
Vi ber uansett om en tilbakemelding på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.
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dvokatene D
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Kjøpekontrakt

Kjøper:
Øya og Holmavegen AS orgnr. 918 092 218

Selger:
Else Kristine Bergord

Kontrakten gjelder
Selgeren avstår nødvendig grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring av Øyavege
n
og Holmavegen ihht. vedtatt reguleringsplan.
Grunnavståelsen fremgår av vedlagt kartskisse.

Kjøpesum/erstatning
Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen kr. 143.880,-.
Det tas forbehold om at eventuelle panthavere gir pantefrafall for arealene og at de aksepter
er
utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter som er
nødvendige for å gjennomføre og fradele arealet er signert og sendt kommunen.

Generellekontraktsvilkår
Kjøpesummendekkeravståelseav grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har
sammenheng med avståelsen eller veitiltaket det erverves grunn til fordel for.

Kjøper utfører og bekoster nødvendig omlegging av lovlig anlagte ledninger.
Eventuelle endringer i avkjørsler eller adkomstforhold går fram av plantegningene eller
er
angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde avkjørsler eller adkomst
veger
i fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen når denne kontrakten er underskrevet av begge parter.

Underskrifter
Dennekontraktener underskreveti 2 eksemplar, ett til hver av partene.
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Kjøpekontrakt

Kjøper:
Øya og Holmavegen AS orgnr. 918 092 218
Selger:
Ingvar Jonsen
Kontrakten gjelder
Selgeren avstår nødvendig grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring av Øyavegen
og Holmavegen ihht. vedtatt reguleringsplan.
Grunnavståelsen fremgår av vedlagt kartskisse.
Kjopesum/erstatning
Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen kr. 78.920,-.
Det tas forbehold om at eventuelle panthavere gir pantefrafall for arealene og at de aksepterer
utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter som er
nødvendige for å gjennomføre og fradele arealet er signert og sendt kommunen.
Øya og Holmavegen AS skal også opparbeide oppstillingsplass for to biler på arealet sørforbi
huset, samt etablere sikring mot veien og en trygg trasé fra huset og frem til
biloppstillingsplassene. Opparbeidelsen skal skje etter nærmere avtale med Jonsen.
Generelle kontraktsvilkår
Kjøpesummen dekker avståelse av grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har
sammenheng med avståelsen eller veitiltaket det erverves grunn til fordel for.
Kjøper utfører og bekoster nødvendig omlegging av lovlig anlagte ledninger.
Eventuelle endringer i avkjørsler eller adkomstforhold går fram av plantegningene eller er
angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde avkjørsler eller adkomstveger
fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen når denne kontrakten er underskrevet av begge parter.
Underskrifter
Denne kontrakten er underskrevet i 2 eksemplar, ett til hver av partene.
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Karmøyadvokatene DA
Hovedgt 26
Postboks 303
4291 Kopervik

Åkrehamn 18.4.2019

Viser til brev fra dere av 3.4.19 vedr. erverv av grunn til
utbedring av vei, fortau etc.
Her er aldeles ingenting mer å avgi på min eiendom!
Kommunen har tidligere tatt seg til rette og lagt vei, og dermed delt
eiendommen i to, og det til og med uten noe som helst vederlag!
Det lille som er igjen av tomta, ber jeg om å få ha i fred!
Det kommer aldeles ikke på tale med noe salg her!

Garasjen blir i tilfelle helt ubrukelig, og det er helt uaktuelt med
noen ny garasje på sørsiden, som foreslått av dere, og det er heller
ikke plass til å parkere 2 biler der!
Dessuten vil jo vei med fortau komme helt oppunder trappa mi!
Håper og ber om forståelse for dette!
Ber om fred og avslutning i denne sak, for vi har mer enn god nok
vei her ute på Holmen!
Håper nå siste ord i denne sak fra min side er sagt!
Vennlig hilsen
lngvar Jonsen

Postboks 129
4296 Åkrehamn

Magnus Nereng
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

GH H <ghhpost@hotmail.corn>
24. april 2019 21:59
Magnus Nereng
Øyav.83

Geir-Helge Hauso
øyavegen 83
4270 Åkrehamn

24.04.2019

Karmøyadvokatene DA
Att:Magnus Håvås Nereng

VEDR.ERVERVAV GRUNN TIL UTBEDRINGAV VEG OG FORTAU I øYAVEGEN 83
Visar til brev datert 03.04.2019
Da stod i brevet, eit spørsmål frå dykkar side, ang. tilbud pålydande kr 1000/m2 i forbindelse om erstatning av min eigedom i øyavegent 83. Takkar
herved
nei til det.

Med vennlig helsing
Geir-Helge Hauso

i.

Karmøyadvokatene DA
v/Magnus Håvås Nereng

Henry Elias Eliassen
Postboks 343
4296 Åkrehamn

Åkrehamn, 23.04.2019

Svar på brev vedr. erverv av grunn til utbedring av vei og fortau, datert 03.04.2019
Tilbudet aksepteres ikke.

Med vennlig hilsen
Henry Elias Eliassen
Kjell Elias Eliassen
Liv Staupe

ADVOKATENE

LEA
HAAV1K
HELLAND
FALKEID

Haraldsgt. 94 I Postboks490 5501 Haugesund
T: 52 70 05 30 1 F: 52 70 05 33
KONTORSJEFCECILIEBRUAS 1 E: cbr@advokatenelhh.no

Adv MagnusHåvåsNereng

magnus(d),kann-adv.no

Vår ref: 11191/16 KIvIll

Dato: 16.04.19

VEDR ERVERVAV GRUNNTIL UTBEDRINGAV VEI OG FORTAUI
HENHOLDTIL REGULERINGSPLAN
Jegvisertil dittbrevav 03.04.19 til min klientElseKristineBergfiord.
JegharfåttopplystatElse KristineBergflordavslårtilbudetpå kr 1 000 prkvmfraØyaog
HolmavegenAS. Begrunnelsenfordetteer at sakenalleredeerunderbehandlingi Karmøy
kommune.
Else KristineBergfiordavslårOgsåå underskriveforhåndsinntredelse
og avtaleskjønnsom Øya
og Holmavegenberom. DetteogsåbegrunnetmedatsakenerunderbehandlinghosKarmøy
kommune.

d, 16.0
ut MagnusHa vik

ADV. ERIK LEA
T: 52 70 05 35
M:90 94 25 64
E: el@advokatenelhh.no
0: NO 971 341 510 MVA

ADV. KNUT MAGNUS HAAVIK
T: 52 7005 31
M:40 41 79 48
E: kmh@advokatenelhh.no
0: NO 971 341 629 MVA

ADV. ODD AR1LDHELLAND
T: 52 70 05 36
M:95 04 93 28
E: oahadvokateneIhh.no
0: NO 984 436 246 MVA

ADV. CHRISTOFFERA. FALKEID
T: 52 70 05 39
M:92 24 84 84
E: caf@advokateneIhKno
0: NO 918 662 200 MVA

ADV. CECILIEA. AARVIK
T: 52 70 05 37
M:92 86 40 37
E: caa@advokateneIhh.no

ADV. EIRIKHELLAND
7: 52 70 05 38
M: 98 40 39 04
E: ehe@advokatenelhh.no

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
17/5071

Arkiv: 233 Q14
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

28.01.2019
24.06.2019
01.07.2019
25.11.2019
25.11.2019

EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)

Rådmannens forslag til vedtak:

1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2041 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i
planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851,
218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i samsvar
med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet/saken.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Saken gjelder søknad om ekspropriasjon fra selskapet Øya og Holmavegen AS for opparbeidelse
av vei m.m. i samsvar med reguleringsplan 2041 for Åkraøyene og Holmane. I planbestemmelsen
§ 100 er det fastsatt rekkefølgebestemmelser om at vei m.m. må opparbeides før de respektive
eiendommer kan bebygges, eventuelt gis brukstillatelse. Selskapet Øya og Holmavegen AS er
etablert for å gjennomføre utbygging av deler av veiområdet innenfor reguleringsplanen, slik at
selskapets eieres interesse i å få bygget ut sine eiendommer, kan realiseres. Søker har forhandlet
med de øvrige grunneierne med sikte på å oppnå en minnelig løsning for å erverve nødvendig
areal. Forhandlingene har ikke ført frem, og på bakgrunn av dette, søkes det om at Karmøy
kommune fatter vedtak om ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplanen
Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet med saksnr. 8/19 i møte den 28.1.2019. Det
ble da fattet vedtak om at saken utsettes for gjennomføring av befaring, nærmere klargjøring av
refusjonskravene, bedre saksfremstilling med bedre kartmateriell, herunder ble det anbefalt at
partene gjennomfører et felles møte. Etter dette ble saken behandlet i kommunestyret i møte den
1.7.2019, som sak 87/19. Det ble da fattet vedtak om ekspropriasjon med 26 mot 17 stemmer. Dette
vedtaket ble påklaget ved brev fra advokat Endre Skjørestad datert 29.8.2019, og det bl.a. anført at
det forelå saksbehandlingsfeil som følge av inhabilitet, jfr. klagen inntatt som bilag 20. Klagen
knyttet til saksbehandlingsfeil er tatt til følge, og tidligere vedtak er opphevet. På denne
bakgrunn legges saken frem på nytt for kommunestyret. Bortsett fra de anførslene som er inntatt
i klagen fra adv. Skjørestad, er saken identisk som ved den tidligere behandling i møte den
1.7.2019.

Sakens faktiske grunnlag:
Selskapet Øya og Holmavegen AS v/ advokat Nereng har ved søknad datert 23.11.2017 anmodet
Karmøy kommune om å fatte vedtak om ekspropriasjon av veiområdene benevnt V01 og V06,
samt fortau benevnt F1. jfr. søknad med bilag vedlagt som sakens bilag 1. Det vises også til bilag
10, som viser kart over aktuelt planområde, og med angivelse av områdene benevnt V01, V06 og
F1. Det følger av søknaden at ekspropriasjonen gjelder ervervelse av areal som skal overføres til
Karmøy kommune etter at arealet er opparbeidet i samsvar med formålet i reguleringsplanen.
Adv. Nereng har for øvrig i etterfølgende email datert 7.juni 2018, gitt ytterligere kommentarer til
søknaden. Denne mailen er inntatt som bilag 2.

Søknaden gjelder ekspropriasjon av del-arealer fra til sammen 20 eiendommer. I søknaden er dette
beskrevet slik, med angivelse av eiendommens betegnelse, eiers navn og areal som søkes
ekspropriert:
GNR/BNR
15/459
15/2090
15/160
15/239
15/328
15/2263
15/197

EIER
Kåre Johan Mannes
Anne Marit Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
Ingvar Jonsen

CA. AREAL m2
100
192
43
6
22
23
64

15/851
15/218
15/1823
15/2169
15/307-690
15/330
15/237
15/125
15/724
15/876
15/2265
15/232
15/191

Ingvar Jonsen
Else Kristine Bergsfjord
Else Kristine Bergfjord
Else Kristine Bergfjord
Geir-Helge Hauso
Kjell Elias Eliassen og
Henry Elias Eliassen
Gunbjørg Mosnes

15
191
23
49
50
48

Henry Elias Eliassen og
Liv Staupe
Paul Erik Widvey
Ronny Magnussen
Mery Widvey
Ukjent
Ukjent

65

9

6
2
19
6
300

Det er som vedlegg 1 til søknaden fra advokat Nereng, vedlagt situasjonskart over hver enkelt
eiendom, som viser aktuelt areal som søkes ekspropriert, og med angivelse av arealets størrelse.
Situasjonskartet viser også hvilken del av eiendommen som berøres. Det vises videre til bilag 1517, hvor det er inntatt ortofoto, som viser de berørte eiendommer, den innregulerte vei, dagens
opparbeidede vei, samt de ulike eiendommers tomtegrense. Det fremkommer av
situasjonskartene og de vedlagte ortofotoene at deler av arealene som søkes ekspropriert,
allerede er opparbeidet veigrunn. Det øvrige arealet vil dels være tomtearealer, dels hage og
parkeringsarealer. Arealene som søkes ekspropriert er i reguleringsplanen lagt ut til enten vei
eller fortau – og således til offentlige arealer
Det fremkommer videre av søknaden m.m. at søker har vært i kontakt med eierne av de berørte
eiendommer med sikte på å komme frem til en minnelig løsning. Basert på dette har det blitt
inngått avtaler med noen av de berørte parter, men disse skal senere ha trukket seg fra avtalene.
Det vises videre til at Karmøy kommune v/ ordfører i sin tid tok initiativ til et møte med partene,
for å avklare hva uenigheten bunnet i. Referat fra dette møtet er inntatt i søknaden som bilag 4.
Det fremkommer av referatet at grunneiernes anførsler dels var knyttet til uenighet ved selve
reguleringsplanen, og dels formen på de forhandlingene som var ført i regi av søker. Det ble
også gitt uttrykk for at den tilbudte pris var betydelig under markedspris.
Karmøy kommune har ved brev datert 23.05.18,oversendt søknaden fra advokat Nereng til de
berørte grunneierne med orientering om at grunneierne med dette formelt varsles om oppstart av
en prosess med sikte på mulig ekspropriasjonsvedtak i medhold av plan og bygningsloven§ 16-2,
jfr. oreigningsloven § 12. Det ble i brevet også vist til at alternativ lovhjemmel for et eventuelt
ekspropriasjonsvedtak er veiloven § 50. De berørte grunneiere ble oppfordret til å gi sine
kommentarer eller fremme eventuelle innsigelser innen 3 uker fra brevets datering. Kopi av
brevet uten vedlegg er inntatt som bilag 3. Det er kommet innsigelser fra alle de tilskrevne
grunneierne, med unntak av 3 grunneiere. Det er i tillegg en eiendom der eier er ukjent. Alle
grunneierne som har svart, motsetter seg ekspropriasjon, og med dels ulik begrunnelse.
De grunneierne som ikke har svart, har kun mindre arealer som omhandles av saken - fra 2 m2 til
19 m2.

Ingvar Jonsen som er eier av bl.a. gnr. 15, bnr. 197, har i sine merknader til søknaden også
opplyst å være eier av gnr. 15, bnr. 191, og som i søknaden er opplyst å ha ukjent eier.
I merknadene er det fra to av de berørte grunneierne - Ingvar Jonsen og Gunbjørg Mosnesopplyst at de som følge av en eventuell ekspropriasjon vil kunne miste sine
parkeringsmuligheter på egen tomt. Dette er tatt opp med søker, som i sitt svar i email datert
7.6.2018 – inntatt i saken som bilag 2 - opplyser at det for den ene eiendommen er tilbudt
opparbeidelse av ny parkering. For eiendommen gnr. 15, bnr. 237 – Gunbjørg Mosnes - er det
søkers oppfatning at parkeringsmuligheten på egen tomt vil kunne opprettholdes.
Merknadene fra grunneierne er innkommet gjennom 7 ulike brev, der flere av grunneierne har
valgt å gi felles merknader. Disse brevene er inntatt som bilag 4 til bilag 10. Merknadene fra
grunneierne gjelder dels konsekvensene av gjennomføringen av den vedtatte reguleringsplan,
der veien og fortau utvides, slik at offentlige arealer kommer tettere på eksisterende bebyggelse.
Dels gjelder merknadene formen forhandlingene har hatt, bl.a. ved at det er forhandlet
individuelt, og ikke gjennomført noe felles orienteringsmøte. Dels gjelder det uenighet knyttet til
verdsettelsen av det areal søker ønsker å erverve. Det vises for øvrig her til de vedlagte brev med
merknader fra hver enkelt grunneier. I klagen fra adv. Skjørestad, er det i tillegg til anførslene
knyttet til inhabilitet, anført at det faktiske og rettslige grunnlaget for vedtaket om
ekspropriasjon er fremstilt ufullstendig i rådmannens saksfremlegg. Det vises her til klagen.
Etter formannskapets vedtak om utsettelse av saken, har formannskapet gjennomført befaring,
hvor det areal som søkes ekspropriert ble påvist i terrenget. Det er videre gjennomført et felles
møte mellom utbygger og de berørte grunneiere den 21.03.2019, hvor også representanter fra
administrasjonen og de folkevalgte var representert, jfr. vedlagt referat med merknader fra det
avholdte møtet – inntatt som bilag 14. Etter møtet har søkerne fremmet et nytt tilbud til de
berørte grunneierne, hvor den tilbudte pris til de berørte grunneierne bl.a. er øket til kr. 1.000,- pr
m2. I forhold til Ingvar Jonsen – eier av gnr. 15, bnr. 197 og 1581, er det i tillegg tilbudt
opparbeidelse av ny biloppstillingsplass og sikring av trase fra huset og frem til
biloppstillingsplass. Det vises her til brev fra adv. Nereng datert 25.04.2019, vedlagt som bilag 18.
Det fremkommer av advokat Nerengs brev at de justerte tilbudene ikke ble akseptert.
Adv. Nereng har også fått laget en oppsummert liste som viser samlet areal som søkes
ekspropriert for hver enkelt gårds og bruksnummer, der totalt areal er splittet i areal som allerede
er opparbeidet veiareal, og areal som ikke er veiareal. Den oppsummerte listen er vedlagt som
bilag 13.
I merknadene fra noen grunneiere, er det også vist til at søker i tilknytning til forhandlingene,
også har varslet et refusjonskrav etter plan og bygningslovens kapittel 18. Problemstillingen
knyttet til et mulig refusjonskrav er også tatt opp gjennom klagen til adv. Skjørestad. For noen av
de berørte grunneiere vil det kunne medføre at i den grad tiltaket gir grunnlag for refusjon etter
plan og bygningslovens bestemmelser, vil den enkelte grunneier kunne bli pålagt å betale en

forholdsmessig andel av utbyggingskostnadene, dog ikke ut over av sin eiendoms verdiøkning som
følge av tiltaket. Både gjennom formannskapets vedtak og i det etterfølgende fellesmøtet mellom
søkerne og grunneierne, var refusjonskravet et tema. Det vises her til referatet fra fellesmøtet inntatt
som bilag 14, der det ble redegjort for rettsreglene knyttet til mulige refusjonskrav. Det vises videre
til advokat Nerengs brev datert 25.04.2019, der det under pkt. 2, beskrives nærmere om forholdet
mellom ekspropriasjonssaken og reglene om refusjon. Det fremkommer av vedlegg til dette brevet at
de grunneierne som berøres av refusjonskravet, får tilbud om utsatt betalingsfrist inntil eiendommen
bebygges, dog ikke ut over 10 år. Det er kommunen som vedtar et eventuelt refusjonskrav etter
søknad fra utbygger. Som en del av denne saksbehandlingen vil kommunen vurdere om vilkårene for

refusjonskravet er oppfylt, herunder vurdere størrelsen på de fremsatte krav. Pr dags dato foreligger
det imidlertid ikke noen sak om refusjonskrav som kommunen skal ta stilling til.
Rettslig grunnlag:
Det følger av plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret har anledning til å fatte vedtak om
ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplanen. Dette forutsetter at vedtaket er gjort
innen 10 år etter at planen er kunngjort.
Videre må vilkårene etter ekspropriasjonsloven § 2 være oppfylt, jfr. ekspropriasjonsloven § 30 nr. 24.
Ekspropriasjonsloven § 2 stiller krav om at ekspropriasjon må være nødvendig, herunder at det kun kan
iverksettes når tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

Vurdering:
Saken gjelder søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av en reguleringsplan. Det følger av
plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av
en reguleringsplan når vilkårene for øvrig er oppfylt. Retten til å gjennomføre ekspropriasjon
etter denne bestemmelse bortfaller imidlertid dersom det ikke er fattet vedtak om ekspropriasjon
innen 10 år etter kunngjøring av reguleringsplanen. Den aktuelle planen er vedtatt i
kommunestyret den 17.11.15, som sak 86/15, og kunngjort etter dette tidspunkt. Grunnvilkårene
etter plan og bygningsloven § 16-2 for å fatte vedtak om ekspropriasjon er følgelig oppfylt.
I forhold til ekspropriasjonsloven § 2 må det vurderes om ekspropriasjon er nødvendig. Selve
tiltaket saken gjelder – ekspropriasjon for utbygging bl.a. av vei og fortau - er nødvendig for å
oppnå formålet med reguleringsplanen. Søknaden fremmes av en privat utbygger, men
arealervervet vil etter opparbeidelse bli overført til Karmøy kommune, som offentlige arealer
som vei og fortau. Reguleringsplanen legger opp til økt utnyttelse og utvikling av området, og
utbedringen av vei og fortau, er i reguleringsplanen vurdert som nødvendig. I planen er det for
øvrig tilrettelagt for at utvidelsen av vei og fortau begrenses, slik at det i størst mulig grad tas
hensyn til eksisterende bebyggelse. Selve interesseavveiningen om omsøkte inngreps
nødvendighet, er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen. Det vises i
den forbindelse også til at reguleringsplanen ble utarbeidet av kommunen for å sikre at området
ikke ble ytterligere utbygget, uten at trafikksikkerheten ble ivaretatt. Rekkefølgekravene ivaretar
planens hensyn til trafikksikkerhet, og disse var motiverende for hele planprosessen.
Adv. Skjørestad anfører i sin klage at kommunestyret som reguleringsmyndighet, vil ha full
adgang til å gi dispensasjon fra angjeldende rekkefølgebestemmelser. Rettslig sett er dette riktig.
Hensikten med reguleringsplanen var imidlertid bl.a. nettopp å stoppe fortsatt utbygging, uten
at hensynet til trafikksikkerheten ble ivaretatt. Det i denne saken å dispensere fra
rekkefølgekravet, innebærer i realiteten at reguleringsplanen oppgis. Dette ansees som særdeles
lite gunstig hva gjelder hensynet til trafikksikkerheten, som planen var ment å sikre.
Hva gjelder hensynet til den kommunaltekniske norm, som advokat Skjørestad henviser til, er
denne vurderingen foretatt i reguleringsplanen. Det vises her til at planen legger til rette for at
normens krav er redusert, dette for å begrense ulempene mest mulig for den etablerte
bebyggelse. Disse vurderingene adv. Skjørestad henviser til, er således allerede tatt hensyn til og

vurdert ved utarbeidelse av planen, ved at kravene til vei og fortausbredde er redusert i forhold
til normens krav.
Reguleringsplanen er vedtatt for å ivareta viktige samfunnsmessige utbyggingsinteresser, og
planen fremstår samfunnsmessig sett som ønskelig, slik at området kan utvikles i samsvar med
planen. Det vises i den forbindelse også til rekkefølgekravene, som tilsier at det ikke vil bli tillatt
ytterligere utbygging av området, før veianlegg er opparbeidet i samsvar med planen. De
merknader fra grunneierne som er knyttet til konsekvensen av gjennomføringen av
reguleringsplanen – så som bortfall eller redusert parkeringsmulighet på egen tomt, trafikk
tettere inn mot bolighus/tomt m.m., er allerede vurdert ved vedtakelse av planen. Det er ingen
nye forhold som tilsier at dette skal vurderes annerledes nå. Det vises i den forbindelse også til at
planen er av relativt ny dato.
Deler av merknadene fra de berørte parter, er knyttet til formen forhandlingene ble gjennomført
på, herunder også at de fremsatte pristilbud har vært vesentlig under markedspris. Verdsettelse
av denne type grunnavståelse er vanskelig og skjønnsmessig. Ervervet gjelder såkalt
stripeavståelse, og verdien - vederlaget til grunneier - skal da tilsvare eiendommens
verdireduksjon som følge av grunnavståelsen. Det å forhandle individuelt fremstår adekvat, det
fordi det er den enkelte eiendoms verdireduksjon det skal forhandles om. Det fremkommer
imidlertid av søkers email datert 7.6.2018 – inntatt som bilag 2 - at det ikke er innhentet noen
individuell takstvurdering for den enkelte eiendom. Det er også opplyst at grunneierne er tilbudt
kr. 300,- pr m2, som søker mener er det prisnivået Karmøy kommune tilbyr i tilsvarende saker.
Det å basere tilbudet på priser Karmøy kommune skal ha tilbudt i tilsvarende forhandlinger, er
rettslig sett uriktig. Den manglende individuelle taksering av den enkelte eiendom, kan således
ha vanskeliggjort muligheten av å komme til enighet om pris. Slik sett kunne kanskje en
individuell taksering og med påfølgende nye forhandlinger, ført til at partene kunne oppnådd en
minnelig avtale. Ut i fra partenes ståsted, der enkelte av grunneierne klart gir uttrykk for at det
ikke på noe grunnlag er aktuelt å selge, vil dette likevel neppe løse saken. Det vises i den
forbindelse også til at søker etter at saken var behandlet i formannskapet og etter det avholdte
felles-møtet, har øket tilbudet fra kr. 300,- til kr. 1.000,- pr m2, uten at dette løste saken. Det vises
for øvrig også til eiendommen gnr. 15, bnr. 232, der hjemmelshaver er ukjent, og der det ikke er
mulig å få til en minnelig løsning.
Når det ikke synes mulig å oppnå en minnelig løsning gjennom forhandlinger, er det nødvendig
med ekspropriasjon for å sikre utbygging av området i samsvar med reguleringsplanen. Arealet
det søkes ekspropriert, skal anvendes til offentlige formål. Søker har således i seg selv ingen
egeninteresse i arealet, bortsett fra at erverv og opparbeidelse er nødvendig for å kunne utbygge
egne områder i samsvar med planen. Saken gjelder således reelt sett ikke ekspropriasjon til fordel
for private, men ekspropriasjon til offentlige formål, for å ivareta hensynet bl.a. til sikker
trafikkavvikling, og som vurderes som nødvendig for utvikling av området. Det vises i den
forbindelse til at det fortsatt er aktuelle tomter som ikke enda er utbygget, og en fremtidig
bebyggelse av disse, tilsier også at reguleringsplanens rekkefølgekrav må oppfylles.
Deler av det aktuelle arealet er i dag opparbeidet veiareal, og det er hensiktsmessig at
eierforholdet til dette veiarealet også formelt overføres til kommunen.
Et ekspropriasjonsskjønn vil medføre at de berørte grunneiere vil oppnå riktig pris for den
eiendommen de må avstå. De vil tilsvarende få dekket sine utgifter til juridisk bistand, slik at alle

deres rettigheter knyttet til en eventuell ekspropriasjon vil bli ivaretatt. Når partene ikke selv
klarer å oppnå en minnelig løsning, vil bruken av ekspropriasjon således fremstå nødvendig og
hensiktsmessig, herunder for å fastsette riktig verdi av den avståtte eiendommen.
Under henvisning til ovennevnte, vurderes det slik at det foreligger hjemmel for å fatte et vedtak
om ekspropriasjon, herunder at dette er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser. Det
vurderes videre slik at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.
Det vises også til at alle kostnader knyttet til ekspropriasjonen vil måtte dekkes av søker gjennom
en bankgaranti, slik at Karmøy kommune ikke vil bli påført noen kostnader eller risiko som følge
av vedtaket.

Problemstillingen knyttet til spørsmålet om refusjon, har rettslig og saklig sett ingen sammenheng
med spørsmålet om det skal fattes vedtak om ekspropriasjon, jfr. også klagen fra advokat
Skjørestad, hvor dette kommer til uttrykk. Refusjonsreglene er lovmessige krav den utbygger som
oppfyller refusjonsbetingelsene kan fremsette overfor de berørte tomteeiere som oppnår
verdistigning som følge av tiltaket. Det kan følgelig ikke lovlig stilles betingelser om at et eventuelt
refusjonskrav må frafalles for at søknaden skal tas til følge. Det vises for øvrig også til brev fra
advokat Nereng datert 25.04.2019.

Rådmannens kommentarer:
Grunnvilkårene for å fatte vedtak om ekspropriasjon er oppfylt, dette idet det gjelder
ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplan som er yngre enn 10 år.
Arealet som søkes ekspropriert er areal som i reguleringsplanen er avsatt til vei og fortau.
Reguleringsplanen har tatt hensyn til eksisterende bebyggelse, dette ved at veibredde er redusert
i forhold til gjeldende kommunale normer. Den regulerte vei er på det bredeste under gjeldende
veinorm. I reguleringsplanen er det prioritert et gjennomgående fortau med bredde på 2 meter,
noe som anses som et minimum. Der plassen har vært begrenset er veibredden redusert for å
tilpasse planen, slik at eksisterende bebyggelse blir minst mulig skadelidende.
Det vises i den forbindelse også til prosessen forut for vedtakelse av planen, der alle berørte
eiendommer er gitt anledning til å komme med sine innspill til planen. Interesseavveiningen
mellom planens formål og de ulike grunneiernes interesser – altså det omsøkte inngreps
nødvendighet- er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen. Det er ikke
avdekket nye forhold nå som tilsier at denne vurderingen skal endres.
I forhold til reguleringsplanens vedtatte rekkefølgekrav, må vei og fortau opparbeides, for at
området skal kunne utvikles videre. Når partene ikke gjennom forhandlinger har kommet frem
til en minnelig løsning, vurderes det slik at ekspropriasjon er nødvendig for å sikre viktige
samfunnsmessige interesser, slik at området kan utvikles i samsvar med planen. Ut i fra dette
vurderes at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

I det partene synes å stå særdeles langt i fra hverandre, vurderes det lite hensiktsmessig å utsette saken i
påvente av ytterligere forhandlinger. Det vises i den forbindelse også til at de aktuelle grunneierne ikke
påføres økonomisk tap som følge av ekspropriasjonen, idet de fullt ut gjennom skjønnet vil kompenseres
for verdien av det areal de må avgi. Det foreligger følgelig ingen tungtveiende grunner som tilsier at det
ikke skal fattes vedtak om ekspropriasjon.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med vedtak som fremgår av side 1,
herunder:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i
planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr.459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851,
218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i samsvar
med søknaden jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende sikkerhet for alle
omkostninger knyttet til skjønnet/saken.
Rådmannen i Karmøy, 11.11.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

Saken gjelder søknad om ekspropriasjon fra selskapet Øya og Holmavegen AS for opparbeidelse
av vei m.m. i samsvar med reguleringsplan 2041 for Åkraøyene og Holmane. I planbestemmelsen
§ 100 er det fastsatt rekkefølgebestemmelser om at vei m.m. må opparbeides før de respektive
eiendommer kan bebygges, eventuelt gis brukstillatelse. Selskapet Øya og Holmavegen AS er
etablert for å gjennomføre utbygging av deler av veiområdet innenfor reguleringsplanen, slik at
selskapets eieres interesse i å få bygget ut sine eiendommer, kan realiseres. Søker har forhandlet
med de øvrige grunneierne med sikte på å oppnå en minnelig løsning for å erverve nødvendig
areal. Forhandlingene har ikke ført frem, og på bakgrunn av dette, søkes det om at Karmøy
kommune fatter vedtak om ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplanen
Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet med saksnr. 8/19 i møte den 28.1.2019. Det
ble da fattet vedtak om at saken utsettes for gjennomføring av befaring, nærmere klargjøring av
refusjonskravene, bedre saksfremstilling med bedre kartmateriell, herunder ble det anbefalt at
partene gjennomfører et felles møte.

Sakens faktiske grunnlag:
Selskapet Øya og Holmavegen AS v/ advokat Nereng har ved søknad datert 23.11.2017 anmodet
Karmøy kommune om å fatte vedtak om ekspropriasjon av veiområdene benevnt V01 og V06,
samt fortau benevnt F1. jfr. søknad med bilag vedlagt som sakens bilag 1. Det vises også til bilag
10, som viser kart over aktuelt planområde, og med angivelse av områdene benevnt V01, V06 og
F1. Det følger av søknaden at ekspropriasjonen gjelder ervervelse av areal som skal overføres til
Karmøy kommune etter at arealet er opparbeidet i samsvar med formålet i reguleringsplanen.
Adv. Nereng har for øvrig i etterfølgende email datert 7.juni 2018, gitt ytterligere kommentarer til
søknaden. Denne mailen er inntatt som bilag 2.

Søknaden gjelder ekspropriasjon av del-arealer fra til sammen 20 eiendommer. I søknaden er
dette beskrevet slik, med angivelse av eiendommens betegnelse, eiers navn og areal som søkes
ekspropriert:

GNR/BNR
15/459
15/2090
15/160
15/239
15/328
15/2263
15/197
15/851
15/218
15/1823
15/2169
15/307-690
15/330
15/237
15/125
15/724
15/876
15/2265
15/232
15/191

EIER
Kåre Johan Mannes
Anne Marit Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
John Kenneth Mannes
Ingvar Jonsen
Ingvar Jonsen
Else Kristine Bergsfjord
Else Kristine Bergfjord
Else Kristine Bergfjord
Geir-Helge Hauso
Kjell Elias Eliassen og Henry
Elias Eliassen
Gunbjørg Mosnes
Henry Elias Eliassen og Liv
Staupe
Paul Erik Widvey
Ronny Magnussen
Mery Widvey
Ukjent
Ukjent

CA. AREAL m2
100
192
43
6
22
23
64
15
191
23
49
50
48
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6
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Det er som vedlegg 1 til søknaden fra advokat Nereng, vedlagt situasjonskart over hver enkelt
eiendom, som viser aktuelt areal som søkes ekspropriert, og med angivelse av arealets størrelse.
Situasjonskartet viser også hvilken del av eiendommen som berøres. Det vises videre til bilag 1517, hvor det er inntatt ortofoto, som viser de berørte eiendommer, den innregulerte vei, dagens
opparbeidede vei, samt de ulike eiendommers tomtegrense. Det fremkommer av
situasjonskartene og de vedlagte ortofotoene at deler av arealene som søkes ekspropriert,
allerede er opparbeidet veigrunn. Det øvrige arealet vil dels være tomtearealer, dels hage og
parkeringsarealer. Arealene som søkes ekspropriert er i reguleringsplanen lagt ut til enten vei
eller fortau – og således til offentlige arealer
Det fremkommer videre av søknaden m.m. at søker har vært i kontakt med eierne av de berørte
eiendommer med sikte på å komme frem til en minnelig løsning. Basert på dette har det blitt
inngått avtaler med noen av de berørte parter, men disse skal senere ha trukket seg fra avtalene.
Det vises videre til at Karmøy kommune v/ ordfører i sin tid tok initiativ til et møte med partene,
for å avklare hva uenigheten bunnet i. Referat fra dette møtet er inntatt i søknaden som bilag 4.
Det fremkommer av referatet at grunneiernes anførsler dels var knyttet til uenighet ved selve
reguleringsplanen, og dels formen på de forhandlingene som var ført i regi av søker. Det ble
også gitt uttrykk for at den tilbudte pris var betydelig under markedspris.
Karmøy kommune har ved brev datert 23.05.18,oversendt søknaden fra advokat Nereng til de
berørte grunneierne med orientering om at grunneierne med dette formelt varsles om oppstart av
en prosess med sikte på mulig ekspropriasjonsvedtak i medhold av plan og bygningsloven§ 16-2,
jfr. oreigningsloven § 12. Det ble i brevet også vist til at alternativ lovhjemmel for et eventuelt

ekspropriasjonsvedtak er veiloven § 50. De berørte grunneiere ble oppfordret til å gi sine
kommentarer eller fremme eventuelle innsigelser innen 3 uker fra brevets datering. Kopi av
brevet uten vedlegg er inntatt som bilag 3. Det er kommet innsigelser fra alle de tilskrevne
grunneierne, med unntak av 3 grunneiere. Det er i tillegg en eiendom der eier er ukjent. Alle
grunneierne som har svart, motsetter seg ekspropriasjon, og med dels ulik begrunnelse.
De grunneierne som ikke har svart, har kun mindre arealer som omhandles av saken - fra 2 m2 til
19 m2.
Ingvar Jonsen som er eier av bl.a. gnr. 15, bnr. 197, har i sine merknader til søknaden også
opplyst å være eier av gnr. 15, bnr. 191, og som i søknaden er opplyst å ha ukjent eier.
I merknadene er det fra to av de berørte grunneierne - Ingvar Jonsen og Gunbjørg Mosnesopplyst at de som følge av en eventuell ekspropriasjon vil kunne miste sine
parkeringsmuligheter på egen tomt. Dette er tatt opp med søker, som i sitt svar i email datert
7.6.2018 – inntatt i saken som bilag 2 - opplyser at det for den ene eiendommen er tilbudt
opparbeidelse av ny parkering. For eiendommen gnr. 15, bnr. 237 – Gunbjørg Mosnes - er det
søkers oppfatning at parkeringsmuligheten på egen tomt vil kunne opprettholdes.
Merknadene fra grunneierne er innkommet gjennom 7 ulike brev, der flere av grunneierne har
valgt å gi felles merknader. Disse brevene er inntatt som bilag 4 til bilag 10. Merknadene fra
grunneierne gjelder dels konsekvensene av gjennomføringen av den vedtatte reguleringsplan,
der veien og fortau utvides, slik at offentlige arealer kommer tettere på eksisterende bebyggelse.
Dels gjelder merknadene formen forhandlingene har hatt, bl.a. ved at det er forhandlet
individuelt, og ikke gjennomført noe felles orienteringsmøte. Dels gjelder det uenighet knyttet til
verdsettelsen av det areal søker ønsker å erverve. Det vises for øvrig her til de vedlagte brev med
merknader fra hver enkelt grunneier.
Etter formannskapets vedtak om utsettelse av saken, har formannskapet gjennomført befaring,
hvor det areal som søkes ekspropriert ble påvist i terrenget. Det er videre gjennomført et felles
møte mellom utbygger og de berørte grunneiere den 21.03.2019, hvor også representanter fra
administrasjonen og de folkevalgte var representert, jfr. vedlagt referat med merknader fra det
avholdte møtet – inntatt som bilag 14. Etter møtet har søkerne fremmet et nytt tilbud til de
berørte grunneierne, hvor den tilbudte pris til de berørte grunneierne bl.a. er øket til kr. 1.000,- pr
m2. I forhold til Ingvar Jonsen – eier av gnr. 15, bnr. 197 og 1581, er det i tillegg tilbudt
opparbeidelse av ny biloppstillingsplass og sikring av trase fra huset og frem til
biloppstillingsplass. Det vises her til brev fra adv. Nereng datert 25.04.2019, vedlagt som bilag 18.
Det fremkommer av advokat Nerengs brev at de justerte tilbudene ikke ble akseptert.
Adv. Nereng har også fått laget en oppsummert liste som viser samlet areal som søkes
ekspropriert for hver enkelt gårds og bruksnummer, der totalt areal er splittet i areal som allerede
er opparbeidet veiareal, og areal som ikke er veiareal. Den oppsummerte listen er vedlagt som
bilag 13.
I merknadene fra noen grunneiere, er det også vist til at søker i tilknytning til forhandlingene,
også har varslet et refusjonskrav etter plan og bygningslovens kapittel 18. For noen av de berørte
grunneiere vil det kunne medføre at i den grad tiltaket gir grunnlag for refusjon etter plan og
bygningslovens bestemmelser, vil den enkelte grunneier kunne bli pålagt å betale en

forholdsmessig andel av utbyggingskostnadene, dog ikke ut over av sin eiendoms verdiøkning
som følge av tiltaket. Både gjennom formannskapets vedtak og i det etterfølgende fellesmøtet
mellom søkerne og grunneierne, var refusjonskravet et tema. Det vises her til referatet fra
fellesmøtet inntatt som bilag 14, der det ble redegjort for rettsreglene knyttet til mulige
refusjonskrav. Det vises videre til advokat Nerengs brev datert 25.04.2019, der det under pkt. 2,
beskrives nærmere om forholdet mellom ekspropriasjonssaken og reglene om refusjon. Det
fremkommer av vedlegg til dette brevet at de grunneierne som berøres av refusjonskravet, får
tilbud om utsatt betalingsfrist inntil eiendommen bebygges, dog ikke ut over 10 år. Det er
kommunen som vedtar et eventuelt refusjonskrav etter søknad fra utbygger. Som en del av
saksbehandlingen vil kommunen vurdere om vilkårene for refusjonskravet er oppfylt, herunder
vurdere størrelsen på de fremsatte krav.

Rettslig grunnlag:
Det følger av plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret har anledning til å fatte vedtak om
ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplanen. Dette forutsetter at vedtaket er gjort
innen 10 år etter at planen er kunngjort.
Videre må vilkårene etter ekspropriasjonsloven § 2 være oppfylt, jfr. ekspropriasjonsloven § 30
nr. 24. Ekspropriasjonsloven § 2 stiller krav om at ekspropriasjon må være nødvendig, herunder
at det kun kan iverksettes når tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

Vurdering:
Saken gjelder søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av en reguleringsplan. Det følger av
plan og bygningsloven § 16-2 at kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av
en reguleringsplan når vilkårene for øvrig er oppfylt. Retten til å gjennomføre ekspropriasjon
etter denne bestemmelse bortfaller imidlertid dersom det ikke er fattet vedtak om ekspropriasjon
innen 10 år etter kunngjøring av reguleringsplanen. Den aktuelle planen er vedtatt i
kommunestyret den 17.11.15, som sak 86/15, og kunngjort etter dette tidspunkt. Grunnvilkårene
etter plan og bygningsloven § 16-2 for å fatte vedtak om ekspropriasjon er følgelig oppfylt.
I forhold til ekspropriasjonsloven § 2 må det vurderes om ekspropriasjon er nødvendig. Selve
tiltaket saken gjelder – ekspropriasjon for utbygging bl.a. av vei og fortau - er nødvendig for å
oppnå formålet med reguleringsplanen. Søknaden fremmes av en privat utbygger, men
arealervervet vil etter opparbeidelse bli overført til Karmøy kommune, som offentlige arealer
som vei og fortau. Reguleringsplanen legger opp til økt utnyttelse og utvikling av området, og
utbedringen av vei og fortau, er i reguleringsplanen vurdert som nødvendig. I planen er det for
øvrig tilrettelagt for at utvidelsen av vei og fortau begrenses, slik at det i størst mulig grad tas
hensyn til eksisterende bebyggelse. Selve interesseavveiningen om omsøkte inngreps
nødvendighet, er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen.
Reguleringsplanen er vedtatt for å ivareta viktige samfunnsmessige utbyggingsinteresser, og
planen fremstår samfunnsmessig sett som ønskelig, slik at området kan utvikles i samsvar med
planen. Det vises i den forbindelse også til rekkefølgekravene, som tilsier at det ikke vil bli tillatt
ytterligere utbygging av området, før veianlegg er opparbeidet i samsvar med planen.

De merknader fra grunneierne som er knyttet til konsekvensen av gjennomføringen av
reguleringsplanen – så som bortfall eller redusert parkeringsmulighet på egen tomt, trafikk
tettere inn mot bolighus/tomt m.m., er allerede vurdert ved vedtakelse av planen. Det er ingen
nye forhold som tilsier at dette skal vurderes annerledes nå. Det vises i den forbindelse også til at
planen er av relativt ny dato.
Deler av merknadene er knyttet til formen forhandlingene ble gjennomført på, herunder også at
de fremsatte pristilbud har vært vesentlig under markedspris. Verdsettelse av denne type
grunnavståelse er vanskelig og skjønnsmessig. Ervervet gjelder såkalt stripeavståelse, og verdien
- vederlaget til grunneier - skal da tilsvare eiendommens verdireduksjon som følge av
grunnavståelsen. Det å forhandle individuelt fremstår adekvat, det fordi det er den enkelte
eiendoms verdireduksjon det skal forhandles om. Det fremkommer imidlertid av søkers email
datert 7.6.2018 – inntatt som bilag 2 - at det ikke er innhentet noen individuell takstvurdering for
den enkelte eiendom. Det er også opplyst at grunneierne er tilbudt kr. 300,- pr m2, som søker
mener er det prisnivået Karmøy kommune tilbyr i tilsvarende saker. Det å basere tilbudet på
priser Karmøy kommune skal ha tilbudt i tilsvarende forhandlinger, er rettslig sett uriktig. Den
manglende individuelle taksering av den enkelte eiendom, kan således ha vanskeliggjort
muligheten av å komme til enighet om pris. Slik sett kunne kanskje en individuell taksering og
med påfølgende nye forhandlinger, ført til at partene kunne oppnådd en minnelig avtale. Ut i fra
partenes ståsted, der enkelte av grunneierne klart gir uttrykk for at det ikke på noe grunnlag er
aktuelt å selge, vil dette likevel neppe løse saken. Det vises i den forbindelse også til at søker etter
at saken var behandlet i formannskapet og etter det avholdte felles-møtet, har øket tilbudet fra kr.
300,- til kr. 1.000,- pr m2, uten at dette løste saken. Det vises for øvrig også til eiendommen gnr.
15, bnr. 232, der hjemmelshaver er ukjent, og der det ikke er mulig å få til en minnelig løsning.
Når det ikke synes mulig å oppnå en minnelig løsning gjennom forhandlinger, er det nødvendig
med ekspropriasjon for å sikre utbygging av området i samsvar med reguleringsplanen. Arealet
det søkes ekspropriert, skal anvendes til offentlige formål. Søker har således i seg selv ingen
egeninteresse i arealet, bortsett fra at erverv og opparbeidelse er nødvendig for å kunne utbygge
egne områder i samsvar med planen. Saken gjelder således reelt sett ikke ekspropriasjon til fordel
for private, men ekspropriasjon til offentlige formål, for å ivareta hensynet bl.a. til sikker
trafikkavvikling, og som vurderes som nødvendig for utvikling av området.
Deler av det aktuelle arealet er i dag opparbeidet veiareal, og det er hensiktsmessig at
eierforholdet til dette veiarealet også formelt overføres til kommunen.

Et ekspropriasjonsskjønn vil medføre at de berørte grunneiere vil oppnå riktig pris for den
eiendommen de må avstå. De vil tilsvarende få dekket sine utgifter til juridisk bistand, slik at alle
deres rettigheter knyttet til en eventuell ekspropriasjon vil bli ivaretatt. Når partene ikke selv
klarer å oppnå en minnelig løsning, vil bruken av ekspropriasjon således fremstå nødvendig og
hensiktsmessig, herunder for å fastsette riktig verdi av den avståtte eiendommen.

Under henvisning til ovennevnte vurderes det slik at det foreligger hjemmel for å fatte et vedtak
om ekspropriasjon, herunder at dette er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser. Det
vurderes videre slik at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.
Det vises også til at alle kostnader knyttet til ekspropriasjonen vil måtte dekkes av søker gjennom
en bankgaranti, slik at Karmøy kommune ikke vil bli påført noen kostnader eller risiko som følge
av vedtaket.
Problemstillingen knyttet til spørsmålet om refusjon, har rettslig og saklig sett ingen
sammenheng med spørsmålet om det skal fattes vedtak om ekspropriasjon. Refusjonsreglene er
lovmessige krav den utbygger som oppfyller refusjonsbetingelsene kan fremsette overfor de
berørte tomteeiere som oppnår verdistigning som følge av tiltaket. Det kan følgelig ikke lovlig
stilles betingelser om at et eventuelt refusjonskrav må frafalles for at søknaden skal tas til følge.
Det vises for øvrig også til brev fra advokat Nereng datert 25.04.2019.
Rådmannens kommentarer:
Grunnvilkårene for å fatte vedtak om ekspropriasjon er oppfylt, dette idet det gjelder
ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplan som er yngre enn 10 år.
Arealet som søkes ekspropriert er areal som i reguleringsplanen er avsatt til vei og fortau.
Reguleringsplanen har tatt hensyn til eksisterende bebyggelse, dette ved at veibredde er redusert
i forhold til gjeldende kommunale normer. Den regulerte vei er på det bredeste under gjeldende
veinorm. I reguleringsplanen er det prioritert et gjennomgående fortau med bredde på 2 meter,
noe som anses som et minimum. Der plassen har vært begrenset er veibredden redusert for å
tilpasse planen, slik at eksisterende bebyggelse blir minst mulig skadelidende.
Det vises i den forbindelse også til prosessen forut for vedtakelse av planen, der alle berørte
eiendommer er gitt anledning til å komme med sine innspill til planen. Interesseavveiningen
mellom planens formål og de ulike grunneiernes interesser – altså det omsøkte inngreps
nødvendighet- er således vurdert allerede gjennom vedtakelse av reguleringsplanen. Det er ikke
avdekket nye forhold nå som tilsier at denne vurderingen skal endres.
I forhold til reguleringsplanens vedtatte rekkefølgekrav, må vei og fortau opparbeides, for at
området skal kunne utvikles videre. Når partene ikke gjennom forhandlinger har kommet frem til
en minnelig løsning, vurderes det slik at ekspropriasjon er nødvendig for å sikre viktige
samfunnsmessige interesser, slik at området kan utvikles i samsvar med planen. Ut i fra dette
vurderes at tiltaket ‘’tvillaust er meir til gagn enn skade’’.

I det partene synes å stå særdeles langt i fra hverandre, vurderes det lite hensiktsmessig å
utsette saken i påvente av ytterligere forhandlinger. Det vises i den forbindelse også til at
de aktuelle grunneierne ikke påføres økonomisk tap som følge av ekspropriasjonen, idet
de fullt ut gjennom skjønnet vil kompenseres for verdien av det areal de må avgi. Det
foreligger følgelig ingen tungtveiende grunner som tilsier at det ikke skal fattes vedtak om
ekspropriasjon.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med vedtak som fremgår av side 1,
herunder:
1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr.459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

Rådmannen i Karmøy, 12.06.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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Fra møtet i Kommunestyret den 25.11.2019, saksnr 126/19.
Vedtak:
Kommunestyrets vedtak datert 01.07.2019 i sak 87/19 oppheves.
Rett utskrift:
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)

Fra møtet i Kommunestyret den 25.11.2019, saksnr 127/19.
Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i planen
som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823,
2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i samsvar med søknaden,
jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller
betryggende sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

Rett utskrift:

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no
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Var referanse:77697/CKH

KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN 2041 ÅKREHAMN

1.

BAKGRUNN

Undertegnede representerer 14 grunneiere som biir berort av ovenfor nevnte reguleringsplan
til vedlagte grunneierliste.

Jeg viser

Vedtak om ekspropriasjon ble fattet 01.07.19. Klage pa dette vedtaket ble behandlet i kommunestyret
2511 19 0g vedtaket av 01.07.19 ble da opphevet.
I samme møte 25.11.19 fattet kommunestyret et nytt vedtak om ekspropriasjon. Orientering om dette
vedtaket ble mottatt 14.02.20
Vedtaket paklages med dette. Klagen inngis innenfor klagefristen.
Det vil bli anført at det ikke er grunnlag for

2.

a vedta ekspropriasjon.

INNLEDNING

Som det framgar av rådmannens saksutredning gjelder saken krav om ekspropriasjon av areal til
opparbeidelse av fortau og trafikkomrade langs Øyavegen og Halmavegen i Akra. Saken er reist etter
initiativ fra Øya og Halmavegen AS Dette selskapet har, etter hva som er opplyst, planer om a bygge ut
noen parseller i det aktuelle omradet. Kravet om innløsning av grunn er saledes reist for a imøtekomme
rekkefølge bestemmelser som følger av reguleringsplanen. Det er saledes de private utbyggerne som
har interesser i tiltaket, og som driver dette fram. Det er ikke noe som tyder pa at Karmøy kommune, av
eget tiltak, ville ha fremmet krav om ekspropriasjon for a bygge angjeldende fortau. Det er derfor noe
misvisende nar det i radmannens saksutredning henvises til «samfunnsmessige interesser». (I ett tilfelle
henvises det til «samfunnsmessige utbyggingsinteresser», hva na det matte være).

haver.Uansett er det, som nevnt, de private utbyggingsinteressene som driver dette fram. De øvrige som eier
eiendom i om radet, og som bor her, anser ikke at det er behov for noe fortau. Nærmere om dette
nedenfor.
Som det ellers framgar av saksutredningen fattet kommunestyret i Karmøy vedtak om ekspropriasjon
den 01.07.2019. Etter klage, framsatt av undertegnede på vegne av grunneierne, opphevet
kommunestyret dette vedtaket i møte 25.11.2019. Radmannen - og kommunestyret - var da kommet til
den konklusjon at representanten Ferkingstad var inhabil ved behandlingen i juli 2019. Det var da heller
ikke mulig trekke noen annen slutning.

a

En registrer at ny sak, med tilnærmet lik saksutredning, ble fremmet i det samme møtet. Formelt sett er
dette neppe uriktig. Men det hele bærer preg av at administrasjonen ikke forventet en ny reell behandling
av saken, kun en formell behandling, da med sikte på å unngå at vedtaket av juli 2019 ble satt til side
som ugyldig.

3.

REELLE HENSYN

Kommunens vedtak av 01.07 2019 ble påklaget ved brev av 29 08 2019. I brevet er klagen (hva angår
sakens realitet, grunngitt i punkt 2, 3, 5, og 6. Det forutsetter at klagen av 29.08.2019 er en del av sakens
dokument og jeg henviser til den redegjørelsen som er gitt i brevet. Samtlige av de nevnte innsigelser blir
opprettholdt.

4.

KRAVET TIL INTERESSEAVVEINING

Det følger av bestemmelsen i oreigningsloven, S 2, at det organ som behandler spørsmålet om
ekspropriasjon må vurdere om inngrepet ... «tvillaust er til meir gagn enn til skade».
Rådmannen har tatt samme rettslige utgangspunkt i saksutredningen, jf. femte side.
Det er fastslått i juridisk teori at begrepet «tvillaust» knytter seg til vurderingen av faktum. Det ma med
andre ord ikke være tvil om at tiltaket er mer til nytte enn til skade.
I var sak er som nevnt kravet om ekspropriasjon drevet fram av private utbyggingsinteresser som ønsker
a oppna fortyeneste ved bygge ut noen tomteparseller. Det er ikke noe som tyder pa at det er mangel
pa boligtomter i Akra omradet, og at det derved er absolutt nødvendig
bygge ut nettopp disse tomtene
pa det naverende tidspunktet. Som nevnt innledningsvis bruker radmannen i sin saksutredning begrepet
«samfunnsmessige utbyggingsinteresser» I neste omgang blir det henvist til at det er ønskelig å fremme
reguleringsplanen. Hvorfor det matte være nødvendig eller ønskelig, sies det ikke noe om. Det hele
minner betenkelig om et sirkelresonnement.

a

a

a

Uansett er det slik at saksutredningen unnlater
beskrive det særegne miljøet som en finner langs
Øyavegen og Halmavegen. I saksutredningen nøyer man seg med argumentere at et fortau vil fremme
trafikksikkerheten. Poenget er imidlertid følgende: området er særpreget. Den aktuelle vegen snor seg
fram mellom en blanding av eldre bebyggelse og noen bygninger av nyere dato. Vegen kan aldri bli
trafikksikker i vanlig forstand. Den er (med eller uten fortau) ikke særlig egnet for biltrafikk. Det er et sted

a
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haver.mellom 20-30 private utkjørsler på den aktuelle strekningen.
uoversiktlig.

Panoen

punkt er selve kjørevegen

Store deler av bebyggelsen var omfattet av en verneplan fra 1993. Det vil uansett være slik at kjøring
med bil i dette omradet ma skje i lav hastighet, og i realiteten, pa de gaendes premisser.
Omradet kan, etter min vurdering, til en viss grad sammenlignes med gamle Skudeneshavn eller den
gamle trehusbebyggelsen i Stavanger. Det er neppe noen som i fullt alvor ville ha kommet pa den tanke
at man pa disse stedene skulle ekspropriere grunn for a fore fram fortau
Eiendommene langs Øyavegen og Holmavegen er i dag, stort sett, i bruk og de fleste husene er bebodd
av fastboende. De partene jeg representerer anser ikke at det er behov for fortau - av de grunner som er
beskrevet ovenfor. Nå en anser videre at et slikt fortau vil virke negativt inn på miljøet. Det som står igjen
er ene og alene hensynet til en utbygger som har kjøpt en (eller muligens flere) eiendommer, med sikte
på utbygging og økonomisk gevinst.
Kommunestyret, og i neste omgang, fylkesmannen, må nøye vurdere om dette hensynet er tilstrekkelig
tungtveiende til a gjøre inngrep i grunneiernes private eiendomsrett.

5.

MILJØHENSYN

Fra denne side har en ikke full oversikt over den reguleringsmessige behandlinger som er blitt foretatt
tidligere. Jeg oppfatter det slik at den verneplanen som forelå i 1993, ble «tatt opp i» omradeplanen med
betegnelse 2041. Vernehensynene finner en igjen noen steder ved sakalte hensynssoner.
I forbindelse med interesseavveiningen må det vurderes nærmere om inngrepet bør nektes, eventuelt
justeres, for a ivareta verneinteressene i tilstrekkelig grad
Jeg viser i den forbindelse til at hensynet til bygningsmessig vern og bevaring av unike boligmiljø, har fatt
stadig sterkere vekt i de senere år.

6.

REKKEFØLGEBESTEMMELSENE - DISPENSASJON

Som det er papekt i tidligere skriv av 29.08.2019, har Karmoy kommune innvilget dispensasjon for
rekkefølgebestemmelsene (med hensyn til krav om fortau). Så vidt en kjenner til er det meddelt
dispensasjon for tiltak på eiendommen Øyavegen 17 og også på eiendommen Øyavegen 74. Noen av de
grunneierne jeg representerer har videre registrert at utbygger. Øya og Holmavegen AS, averterer tomter
for salg. I prospektet blir det videre vist til at eiendommene vil få vegrett. og det vil bli anlagt
garasjeanlegg
Fra denne side har en, i brev av 14.02.2020, retten henvendelse til Karmøy kommune for å klarlagt om
kommunen eventuelt har innvilget ytterligere dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. Jeg bemerker
for øvrig at dersom det ikke er innvilget dispensasjon er det høyst uklart hvorledes utbyggingsselskapet
kan tilby rettigheter som ikke er ervervet.
Jeg vedlegger for øvrig kopi av vårt brev av 14.02.2020.
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haver.Brevet er for øvrig, så langt, ikke blitt besvart.
Uansett stusser en over kommunens framgangsmate. I noen tilfeller kan det se ut til at det ikke er så
nødvendig med fortau langs den aktuelle vegen. Det blir innvilget tillatelse til å oppføre bygninger og
derved, en økning av trafikkgrunnlaget, uten at man fastholder krav om fortau.
Det er særdeles uklart om. og i hvilken grad, kommunen har foretatt en interesseavveining i disse
sakene.
Jeg forutsetter at saken blir behandlet på ny av kommunestyret. Dersom det tidligere vedtaket
opprettholdes, legger jeg til grunn at saken oversendes fylkesmannen for videre behandling og
avgjørelse.

Med hilsen
Haver Advokatf

-L

a AS

_

Endre Skjørestad

Kopi: grunneierne
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Dokid: 20036722 (17/5071• 52)
PARTSLISTE-

[iu]_ . R=cu=RING5PLAN
AKRAY'ENE

FOOR
OG HOLMANE

PARTSLISTE
REGULERINGSPLAN FOR AKRAYENE

OG HOLMANE

Gnr/bnr

Eier

15/160, 239, 328 og 2263

John Kenneth Mannes

14/459

Kåre Johan Mannes

15/2090

Anne Marit Mannes

15/330

Kjell Elias Eliassen og Henry Elias Eliassen

15/197, 851,191 og 23

Ingvar Jonsen

15/876

Ronny Magnussen

15/1508 og 448

Sigmund Søllesvik

15/218, 1823 og 2169

Else Kristine Bergfjord

15/232

Elin Hervik og Kristoffer Krogedal

15/307-690

Geir-Helge Hauso

15/237

Gunnbjørg Mosnes

15/2265

MeryWidvey

15/125

Liv Staupe
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Dokid 20036723 (17/507152)
BR=V FRA HAVER
ADVOKATFIRMA AS TIL
KARMØY KOMMUNE DATERT
DATERT 14 FEBRUAR 2020

haver.Karmøy kommune
v/radmannen
Ref: Stein Nygaard
post@karmoy.kommune.no

Haver Advokatfirma AS

Haakon Vlls gate 8
4005 Stavanger

T: +47 51 55 44 10
E: post@haver.no
www.haver.no
NO 817 252 532 MVA

Stavanger, 14. februar 2020
Ansvarlig partner: Endre Skjorestad
Var referanse 77697/KJ

EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN -- BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN
2041)
Undertegnede har tidligere innsendt klage og brev med merknader på vegne av 14 grunneiere som er
parter i ovenfor nevnte ekspropriasjonssak.
Kommunestyrets vedtak av 01.07 2019 ble opphevet av Kommunestyret den 25.11.2019 Samme dag
vedtok Kommunestyret igjen ekspropriasjon, behandlet som saksnr 127/19. Klagefristen for dette
vedtaket er ikke utløpt.
Grunneierne har oppdaget at det hos en av tiltakshaverne i Øya og Halmavegen AS er lagt frem bilder av
konkrete byggeplaner pa eiendommene 15/217, 15/332-333 og 15/660. Det er lagt ut salgsannonse for
«6 spektakulaere utsiktstomter med kailinje og garasjeanlegg» pa finn.no.
lots/ad. html?finnkode=166431491
https;//www.finn.no/realestate/
I annonsen fremgar det at det vil bli tinglyst felles adkomst og vegrett for alle enhetene i
parkeringsanlegget. I lys av at det pågår en strid mellom grunneiere i ekspropriasjonssaken og
eiendomsbesitter angående veirett, ber vi opplyst om disse planene er overensstemmende med
rekkefølgebestemmelsene i gjeldende reguleringsplan.

Med hilsen
Haver Advokatfirma AS

.-4

Endre Skjorestad

teknisk etat

Haver Advokatfirma AS
Haakon VIIs gate 8
4005 STAVANGER

Attn.: Adv. Endre Skjørestad

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

17.04.2020
Stein Nygaard
17/5071-53
23350/20
233 Q14

SVAR - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ
ÅKRA (PLAN 2041)
Det vises til ditt brev datert 14.2.d.å. , der du viser til salgsannonse på finn.no over diverse
eiendommer, og der du anmoder opplyst om planene slik disse er beskrevet i salgsannonsen er i
samsvar med rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen.
Det foreligger ingen konkrete byggesøknader for de aktuelle eiendommer som kommunen skal
ta stilling til. Under henvisning til dette, ønsker kommunen ikke å ta stilling til om planene slik
de oppgis i en salgsannonse, er i samsvar med rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplan.
Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Stein Nygaard
Jur. rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

teknisk etat

Haver Advokatfirma AS
Haakon VIIs gate 8
4005 STAVANGER

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

14.01.2020
Stein Nygaard
17/5071-44
2565/20
233 Q14

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE OVER VEDTAK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)

Det vises til innsendt klage.
Klagesaken ble behandlet i kommunestyret den 25.11.2019, som sak 126/19. Basert på
anførslene om inhabilitet, ble klagen tatt til følge, og tidligere vedtak opphevet. Etter
opphevelsen ble det i sak 127/19, fattet slikt
Vedtak:

1.
For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn benevnt i
planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr.459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune, og i
samsvar med søknaden jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller betryggende
sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet/saken.
Det vedlegges varsel om vedtak i de to ovennevnte saker, samt saksprotokollen i siste
sak. Det vedlegges videre kopi av selve saksfremleggene uten vedlegg, hvor vedtakene er
begrunnet, jfr. forvaltningsloven § 25. Sakens dokumenter er for øvrig tidligere sendt ut,
herunder er disse tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Vedtaket er et enkeltvedtak. Det følger da av forvaltningsloven § 28 at vedtaket kan påklages.
Klageinstansen er Fylkesmannen i Rogaland, men klagen skal innsendes til Karmøy kommune.
Frist for å klage er tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Se for øvrig vedlagt bilag som gir
viktige opplysninger om klageretten.
I den grad det er behov for ytterligere opplysninger i saken, kan undertegnede kontaktes.

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Med vennlig hilsen
Stein Nygaard
Jur.rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Likelydende brev er sendt til eierne av alle berørte eiendommer, herunder med kopi til adv.
Nereng.
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SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 86/20
Behandling:
Thorheim (KL) fremmet følgende motforslag på vegne av Karmøylista og Høyre:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og
F1, fra grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239,
328,2263,197,851,218,1823,2169,307,690,330,237,125,724,876, 2265,232,191 i Karmøy kommune
for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber
rådmannen ta en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering
mellom målsettingene i Plan 2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn,
herunder nærmere vurdering av utforming av fortau, gateplan m.m. Herunder forutsettes at en ser
nærmere på hvilke utbedringer som er strengt nødvendige for å tilfredsstille reguleringsplanen,
samt vurdere alternativer til opphøyde fortau med f.eks nedfresing av stein med annen farge enn
omgivelsene eller lignende.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt stå for
finansieringen for forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter
fornyet/justert planbehandling.

Votering:
Innstilling til vedtak ble satt opp mot de to første punktene i fellesforslaget (KL og H) fremsatt av
Thorheim (KL).
Fellesforslagets to første punkter fikk 23 stemmer mot 22 (AP 10, H 2, KRF 5, SP 4, V 1) stemmer,
og vant frem.
Fellesforslagets tredje punkt fikk 13 stemmer (H 7, KL 6), og falt.

Vedtak:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som
V04, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239,
328,2263,197,851,218,1823,2169,307,690,330,237,125,724,876, 2265,232,191 i Karmøy
kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent
av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.

SAKSPROTOKOLL - PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 23/20
Behandling:
Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal være
sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold mv.
Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Mannes (KL) fremmet følgende endring (endringen i fet font) i Bjellands forslag:
Tilleggsforslag til punkt 2 i saken:
"Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor flere aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal
være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold mv.
Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader."
Innstillingen med tilleggsforslag fra Bjelland vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer for
innstillingen med Mannes sitt endringsforslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomiplan.
Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSPROTOKOLL - PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 68/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomplan.

Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres.
Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet,
tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og
driftskostnader.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

John Arve Hveding
20/3226

Arkiv: 614 D12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere
funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.
2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må
vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomplan.
3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike
driftsmodeller.

SAKSFRAMSTILLING
I 2017 ble det opprettet en ekstern arbeidsgruppe og formannskapet bevilget kr 50 000 til en
arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2018. Rapport
Kulturhus i Karmøy er vedlagt saken.
Kommunen har i dag en desentralisert struktur med ett kulturhus i hver sone. Disse er organisert
som egne virksomheter innen sektor kultur. Kulturhusene blir benyttet som både møte- og
øvelseslokaler for frivillige organisasjoner og kulturskolen, i tillegg til ungdomstilbud og
arrangement i regi av kulturhusene selv. Alle kulturhusene har en kulturhusleder i 100% stilling
og mellom et halvt og ett årsverk som miljøarbeider. Kulturhusene har de siste årene økt antall
arrangement i egen regi, som har gitt økning i antall besøkende.
Kommunedelplan kultur 2016 - 25
Kommunestyret har vedtatt Kommunedelplan for kultur 2016 - 25. Hovedformålet med
kulturplanen er å gi forutsigbare rammevilkår for kulturlivet og kulturpolitiske mål for
kommunen. Planen har følgende syv satsingsområder: 1) Kultur for alle, 2) Ung kultur, 3)
Kulturelt aktive eldre, 4) Frivillige Karmøy, 5) Karmøykunstnerer og kunstformidling, 6)
Formidling av kulturminner, kulturbasert reiseliv og kreative næringer og 7) Arena for kultur.
Under satsingsområdet Arena for kultur er det tre mål som danner grunnlag for tiltak.
 Arenaer som er bygd for et aktivt og profesjonelt kulturliv på kulturlivet sine premisser
 Tilrettelagte lokale for ulike kulturuttrykk
 Ferdig utredning av kulturhus
Tiltakene som er knyttet til disse målene tar utgangpunkt i lokaler som er tilrettelagt for den
funksjonen de skal brukes til. Kommunen har i dag få lokaler som er bygd til det kulturuttrykket
som utøves i lokalet. Det gjelder da både for utøving og formidling innen ulike kunstuttrykk.
Det vil også være behov for en maksimal utnyttelse av arenaer for kulturproduksjon, men
forutsetter at disse er tilrettelagt for det enkelte kulturuttrykk. Det er en utvikling om at det settes
stadig økende krav til lokalene som benyttes til kulturformidling, slik at man må sentralisere
kulturformidling innen ulike kulturuttrykk. Kulturplanen har også som tiltak å foreta en
utredning av et nytt kulturhus.
Dagens kulturhus/struktur
Kulturhusene er av ulik størrelse og blir benyttet av frivillige organisasjoner, kulturskolen, møter
og arrangement/tilbud i regi av det kulturhusene/sektor kultur. Det er kun Torvastad skole- og
kultursenter som er bygget med hensyn til den kulturelle aktiviteten som skal være i kultursenter
delen. De andre kulturhusene er ikke bygget til kulturformål, men har hatt andre funksjoner
tidligere. Disse byggene setter klare begrensinger på hvilken aktivitet som kan være på bygget
både når det gjelder kulturproduksjon og kulturformidling.
Skudeneshavn kulturhus:

En sal i hovedetasjen med plass til ca 100 personer. Salen benyttes til mindre forestillinger,
konserter, foredrag og ungdomsaktiviteter i regi av kulturhuset og arrangement i regi av
frivillige organisasjoner. Kulturskolen disponerer et møterom i andre etasje til undervisning
innen ulike kulturuttrykk. 2. etg har ikke heis og ikke universelt utformet. Det er eget tilrettelagt
øvelsesrom for band. Kulturhuset ble bygd som et folkebad og senere brannstasjon.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn:
Kulturhuset inneholder tre ulike funksjoner: kulturhus, kulturskole med administrasjon og
undervisningslokaler og bibliotekfilial. Ved å samle tre ulike funksjoner under samme tak har
gitt en økt bruk for den enkelte funksjon. Kulturskolen har egne rom som de kun disponerer,
men har i tillegg samdrift av lokaler (hovedsal, kjellersal og ulike møterom) med kulturhuset.
Hovedsalen har et teleskopamfi med 160 plasser i tillegg til et lite publikumsgalleri. Scenen har
ikke side eller bakscene og garderobene ligger i kjelleren under hovedsalen. Det er foretatt en
liten oppgradering på lyd og lysutstyr. Hovedsalen benyttes til både øvelseslokaler for
kulturskolen, frivillige organisasjoner og til arrangement i regi av kulturhuset. Sambruken av
hovedsalen setter begrensinger for arrangement og undervisning for kulturskole. Enkelte
konserter og forestillinger krever noe rigging som da vil gå utover undervisningen til
kulturskolen. I underetasjen er det også lokaler som benyttes til ungdomsklubb og tilrettelagt
øvelseslokale for band. Kaféen er nå nettopp pusset opp og kan benyttes til intimkonserter og
mindre for arrangement. Kulturhus er bygget som rådhus.
Kopervik kulturhus:
Kulturhuset består av fem separate bygg som tidligere ble benyttet til skole. Hvert enkelt bygg
har sine definerte aktiviteter. Tidligere gymsal er blitt omgjort til en blackbox som i hovedsak blir
benyttet av kulturskolen til undervisning innen teater og nysirkus. Salen blir også benyttet av
ulike frivillige organisasjoner og mindre arrangement i regi av kulturhuset. Salen er lite egnet til
forestillinger da det ikke er noe amfi og toalett og garderobeforholdene er lite tilfredsstillende.
Hovedbygget blir benyttet til galleri for visuell kunst, undervisning for kulturskolen og lokaler
for kunstnere. Bygget er ikke universelt utformet. Lokalene som benyttes av kulturskolen er i
liten grad tilrettelagt for det kulturuttrykket som det undervises i. Noe av utfordringen er
akustikk. Gamlebygget blir benyttet til ungdomsaktiviteter og mindre arrangement og fungerer
godt som en møteplass for både unge og eldre. Nybygget blir benyttet til administrasjon og
møtelokaler, mens det gamle Røde Kors huset inneholder flere øvelseslokaler for band.
Torvastad skole- og kultursenter:
Hauge skole, Håland skole og Torvastad kulturhus var tidligere tre virksomheter som ble
samlokalisert på Torvastad skole- og kultursenter. Det var et mål å få mest mulig samdrift av
lokaler, samtidig som rommene var tilrettelagt for kulturaktiviteter. Kultursenteret har et godt
lydstudio med tilhørende øvelseslokaler, en musikksal som også er tilrettelagt for dans og en
åpen sal med fast amfi med plass opptil 200 personer. Salen brukes til skolesamlinger på dagtid
og kulturtilbud på ettermiddag-/kveldstid og i helgene. God lyd- og lysrigg er fastmontert i taket
og salen kan gjøres intim med moltongardiner i deler av salen. Det er i tillegg flere møtelokaler
som benyttes av frivillige organisasjoner og kulturskolen på ettermiddags og kveldstid, mens
skolen benytter rommene på dagtid.
Norheim kulturhus:

Karmøy kommune leier deler av SK-Nord sitt klubbhus til kulturformål. Kulturhuset har en
større sal i hovedetasjen som har en fast lysrigg og lydanlegg. Lokalet benyttes til
ungdomsaktiviteter, konserter og andre arrangement i regi av kulturhuset og frivillige
organisasjoner. I underetasjen er det en mindre sal som hovedsakelig benyttes til
ungdomsaktiviteter og frivillige organisasjoner. Kulturskolen disponerer et eget lokale (tidligere
et kontor) til sin undervisning, men dette ligger i 2. etg og er lite tilrettelagt for kulturskolens
aktivitet. Kulturhuset har i tillegg et relativt stort øvelsesrom for band, som har egen inngang.
Andre kommunale kulturarenaer
Karmøy kommunale kino:
Kinoen ligger sentralt i Kopervik og var en moderne kinosal da den ble bygget for nærmere 50 år
siden. Kinoen består av en storsal (392 seter) og to mindre saler med ca 50 seter i hver sal. Alle
salene er nå tilrettelagt for bevegelseshemmede. Hovedsalen blir også benyttet til større
kulturarrangement, men har ikke noe fast lyd eller lysanlegg utenom til kinodrift. Det er ikke noe
side- eller bakscene i tilknytning til salen og den er ikke godkjent for riksteaterforestillinger.
Kinoen er i samme bygg som hovedbiblioteket, men de ikke noen felles inngang, arealer eller
funksjoner.
Karmøy folkebibliotek:
Karmøy folkebibliotek består av et hovedbibliotek sentralt i Kopervik og tre filialer
(Skudeneshavn, Åkrehamn og Norheim). I den nye biblioteksloven skal nå bibliotekene være mer
enn et sted for utlån av bøker. Folkebiblioteket driver nå flere arrangement og skal legge til rette
for ulike møteplasser, noe som i dag krever rigging og til hvert enkelt arrangement.
Hovedbiblioteket sitt publikumsareal har inngang fra festplassen og delt inn i ulike avdelinger
som barn, unge og voksenavdeling. Lokalene ble opprinnelig bygget som dagligvare butikk og
kontorlokaler og er ikke optimale i forhold til drift av et moderne bibliotek. Hovedbiblioteket har
meråpent og er en sentral møteplass på tvers av aldersgrupper.
Idrettshaller:
Idrettshaller blir også benyttet til ulike arrangement utenom idrett. En idrettshall kan fungere
godt for enkelte arrangement, men har klare begrensinger i forhold til flere typer konserter,
litteraturformidling og teaterforestillinger.
Kirker:
Kirken er en av de eldste stedene for formidling av både litteratur og musikk. Både eldre og
moderne kirker har god akustikk og mange kirker i kommunen blir benyttet til konserter.
Uteområder:
Parker, friluftsområder og festplasser/torg i byrom blir benyttet til konserter og festivalområder i
vår kommune. Kommunen har et mangfold av festivaler og de flest setter opp festivaltelt som
benyttes til konserter.
Norsk kulturindeks
Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner utviklet en indeks
som har til formål å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor

kommunen som geografisk område. Det utarbeides årlig en Kulturindeks som er basert på
registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.
Kulturindeksen er delt opp i 11 hovedområder med flere underliggende indikatorer. Samlet har
Karmøy de siste årene vært 2016: 241, 2017: 240 og 2018: 238. Tallene for 2019 foreligger ikke
enda. Under hovedkategorien scenekunst, skårer Karmøy kommune veldig lavt (267) og noe av
årsaken til dette er at kommunen ikke har gode nok lokaler til formidling innen teater og dans.
Under kategorien konserter, som tar utgangspunkt i konserttall fra de største billettselskapene i
Norge kommer man litt bedre ut med en 177 plass. Billettselskap-tallene fanger opp den mest
profesjonaliserte delen av konsertvirksomheten i Norge, og fanger opp tallene fra kommersielle-,
frivillige- og kommunale aktører. Arrangement i regi av Karmøy kommune benytter nasjonalt
billettselskap ved sal av billetter og blir dermed registrert.
Erfaringer fra andre steder
Det er foretatt to studieturer for å se og få erfaringer med ulike kulturhus. Det første besøk ble
foretatt av den eksterne arbeidsgruppen i forbindelse med deres rapport. De besøkte da Kimen
kulturhus i Stjørdal, Krona Kulturhus i Kongsberg og Lillestrøm kultursenter. I tillegg har
kommunale representanter sammen med ekstern arbeidsgruppe besøkt Spira kulturhus i
Flekkefjord, Buen i Mandal og Kilden i Kristiansand.
Disse kulturhusene har ulik driftsform og størrelse. Kilden i Kristiansand skiller seg ut da det er
et teater og konserthus, mens de andre er kulturhus med flere funksjoner. Tilbakemeldingene var
at å samle flere funksjoner i samme kulturhus, har gitt en positiv effekt for både brukerne og økt
bruk. En hovedsal med teleskopamfi og elektronisk regulerbar akustikk gir en fleksibilitet på
typer arrangement og større potensiale før økte inntekter. Lokaliseringen av kulturhusene var
beviste valg ved at de ligger sentralt i sentrum. Kimen kulturhus ligger i sentrum av sentrum,
Krona kulturhus har bidratt til revitalisering av bydelen på vestsiden av elven, Lillestrøm
kulturhus ligger i sentrum, Spira kulturhus bygget nytt på gammel tomt i sentrum, Buen
kulturhus er bygd som en ny bydel og byutviklingsområde på andre siden av elven i forhold til
sentrum og Kilden er lokalisert sentralt nede ved havnen i tråd med byutviklingsplanen for den
nye bydelen på Odderøya.
Behov
Den eksterne arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten – Kulturhus i Karmøy, har foretatt en
grundig kartlegging av behovet for et tidsriktig kulturhus i kommunen. På lik linje som
idrettsorganisasjoner kartlegger og definerer sine behov for idrettsanlegg, har de kartlagt behovet
fra 40 personer innen kulturfeltet. Disse er aktører fra ulike kulturhus i regionen, kulturutøvere
og kulturprodusenter, kulturbrukere, byutviklingsgruppene og næringsforeninger. Det henvises
til rapporten som er vedlagt saken ang innspillene til de ulike aktørene. Det som kommer klart
frem er behovet for et tidsriktig kulturhus med flere kulturfunksjoner under samme tak og hvor
det kan være aktivitet fra morgen til kveld.
Dagen kulturhus setter klare begrensinger på hvilke arrangement som kan holdes og er ikke
tilrettelagt for ulike kulturuttrykk. Kommunen har i dag ikke en scene som er godkjent for
forestillinger fra Riksteateret. Selv mindre arrangement krever mye tid til rigging da lokalene
ikke er funksjonelle. Ett av målene i kommunedelplanen for kultur, er å kunne ha arenaer som er
bygd for et aktivt og profesjonelt kulturliv på kulturlivet sine premisser. Dette er vanskelig å

kunne oppnå innenfor de bygg kommunen har i dag. Kommunen har også som mål å kunne tilby
lokaler som er universelt utformet. Lokaler som blir benyttet til undervisning for kulturskolen,
frivillige organisasjoner og utstillingslokaler tilfredsstiller ikke disse kravene.
De ulike funksjonene
Hovedsal
Kommunen har i dag ikke en tilfredsstillende formidlingssal og det er behov for en moderne
hovedsal med tilhørende bak og side scene. Det anbefales, som den eksterne arbeidsgruppen
skisserer, en sal med et teleskopamfi med ca 600 sitteplasser som kan gjøres om til en sal med
1200 stående publikum. Med en regulerbar elektronisk akustikk vil salen skille seg ut i vår
region. Den vi kunne benyttes til konserter innen ulike genrer (fra klassisk til hardrock),
danseforestillinger, teaterforestillinger eller større foredrag. Med et teleskopamfi vil man også
kunne dekke med bord inne i salen og kunne bli en attraktiv arena innen kurs og konferanser.
For å kunne ha flest mulig arrangementer inne i salen må det legges til rette for best mulig
forhold til rigging. Det anbefales at salen er på bakkeplan for at evt. vogntog med utstyr nesten
kan kjøre inn i salen.
Bibliotek
Bibliotekloven ble endret i 2013 hvor blant annet oppgavene til folkebibliotekenes ble utvidet.
Folkebibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet,
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Videre skal
det være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek
skal i sine tilbud til både barn, unge og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Utviklingen de senere år har vært økt fokus på arrangement og skape gode møteplasser i tillegg
til det ordinære utlånet av medier. I Nasjonale bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og
dannelse, har regjeringen satt tre hovedstrategier: 1) Formidling 2) Samarbeid og utvikling og 3)
Infrastruktur. Bibliotekene skal gi brukerne tilgang til kultur, informasjon, kunnskap og et godt
læringsmiljø. Et moderne bibliotek skal være en relevant institusjon i lokalsamfunnet, på skoler
og andre læringsarenaer. Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og
lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger økes.
Karmøy folkebibliotek har innført meråpent, dvs. biblioteket er tilgjengelig utenom de
bemannede åpningstidene. De som har registrert at de ønsker å benytte seg av tilbudet kan da
med sitt lånekort bruke biblioteket fra kl. 07.00 til kl. 23.00, 365 dager i året. Denne ordningen har
ført til både økt besøk og økt utlån, både på hovedbiblioteket og filialene.
En ser også en økende trend at flere fjernstudenter benytter biblioteket i kommunen og ser
økende behov for tilrettelagte studieceller for både enkeltpersoner og mindre grupper.
Endringene de senere år krever at biblioteklokalene blir tilrettelagt for dette. Det vil være behov
for flere studieceller, rom som kan benyttes til arrangement og steder for å skape de gode
møteplassene.
Kino
En moderne kino vil være en sentral del av et kulturhus med flere funksjoner. Med digitalisering
av kinoene i 2010/11 ble en trend med nedlegginger av kinoer snudd til ny vekst. På nasjonalt
plan var det først nye småkinoer som åpnet, men i de siste årene også større kinoer.
Digitaliseringen har gjort det enklere og rimeligere å importere og distribuere filmer. Kinoene

har generelt fått flere saler og en økning i antall forestillinger, og dermed økt kapasitet til å vise
flere filmer.
Det bør være saler av ulike størrelse og hvor en eller flere saler også kan benyttes til andre
kulturarrangement. Det kan være mindre konserter eller foredrag. Filmbransjen er veldig
avhengig av nye filmer, noe som da også vil påvirke antall besøkende og økonomi. I følge Film &
Kino vokser kinomarkedet med nye kinoer. I Oslo ble det i 2019 solgt 2,3 millioner kinobilletter,
det høyeste tallet siden 2009. I Ålesund ble besøket som er første gang, i alle fall i «nyere tid», at
det har passert tohundretusen. Besøkstallene for Karmøy kino har variert de siste årene. I 2016
var det over 63 000, mens det i 2019 var 48 800 besøkende. Ved å samle flere kulturfunksjoner
under samme tak viser erfaringer fra andre steder til økt besøk for alle funksjonene.
Kulturskolen
Karmøy kulturskole har et bredt tilbud innen mange kulturuttrykk. Administrasjonen er i dag
lokalisert på Karmøy kulturhus, Åkrehamn. Kulturskolen har et desentralisert tilbud og benytter
lokaler som hovedsakelig ikke er bygd for det kulturuttrykket som utøves. Dans er et eksempel
som i dag benytter lokaler hvor gulvet ikke er tilrettelagt med den svikt og friksjon som kreves
innen dans. Øvelseslokalene for musikk har dårlig akustikk.
For å kunne møte både dagens og fremtidens ønsker og behov bør det bygges spesialrom for
ulike kulturuttrykk. Kulturskolen har definert sitt rombehov for både undervisning, formidling
og administrasjon.
Restauratør/kiosk etc
Flere kulturhus har muligheter til servering av mat. Dette kan gjøres med en ekstern restauratør
eller i regi av kulturhuset. Et spisested vil da også fungere som et møtested og gjøre kulturhuset
mer attraktivt i forhold til konferanser o.l.
Andre kommunale tjenester
Det er også eksempler på at kulturhus inneholder ulike tjenester som servicetorg, turistkontor og
andre offentlige tjenester for innbyggerne. Disse tjenestene blir da ikke nødvendigvis drevet av
kulturhuset men lokalisert i samme bygg.
Byutvikling
Eksempler fra andre steder viser at bygging av et kulturhus har vært et strategisk valg i forhold
til byutvikling. Kulturhus med et mangfold av aktiviteter som blir plassert i ”sentrum av
sentrum” kan bidra til at handelsnæringen blir styrket og det blir mer attraktivt å bosette seg i
sentrum. Årlig deler staten ut en pris for bærekraftig by- og stedsutvikling og i begrunnelse for
vinnerne og finalistene kommer det frem blant annet satsingen på flere kulturhus og kultur. Her
er deler av begrunnelsen til vinnerne Kristiansand og Bodø:
Kristiansand (vinner) 2018
Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom
store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer
uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makers Space og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere
kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno
2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.

Bodø (vinner) 2016
Realiseringen av kulturkvartaltet Stormen med bibliotek, teater, konserthus og litteraturhus har endret
sentrums rolle. Det har gjort byens kjerne mer interessant og dynamisk, det har hatt positive utslag på
besøket, kulturlivet og kulturbruken, og det har også medført at sentrumshandelen har styrket seg markant.
Et kulturhus kan være et av de viktigste redskapene for å styrke et bysentrum.
Kriterier for lokalisering
Rapporten Kulturhus i Karmøy har beskrevet godt flere kriterier som bør legges til grunn for
hvor et nytt kulturhus bør ligger. Generelt må kulturhuset ligge så sentralt som mulig i forhold
til kommunens innbyggere og ses i sammenheng med byutviklingsprosjekter. Lokaliseringen vil
også kunne påvirke driftsøkonomien, ved å legge et kulturhus utenfor et sentrum vil det kunne
være negativt for driftsøkonomien.
Kriterier som er nevnt i rapporten er:
 Sentral plassering - i sentrum av sentrum
 Virke samlende og naturlig valg for det store flertall av kommunens innbyggere
 Urbanitet
 Ha bystruktur og naturlig tilknytning til eksisterende bysentrum
 Tilstrekkelige store arealer til kulturhuset, parkeringsmuligheter og utearena utvidelsesmulighet
 God infrastruktur og veinett
 Adkomst for kollektivtransport og privattransport landeveis og sjøveis
 Frittliggende med fri utsikt
 Samlokalisering med andre kommunale virksomheter som kino, bibliotek og kulturskole.
Driftsmodeller og eierstrukturer
I Norge er det flere driftsmodeller for kulturhus. Noen kommuner har valgt å legge det som en
ordinær kommunal virksomhet men andre har opprettet et kommunalt foretak. Det kan også
bygges som et OPS (Offentlig privat samarbeid). Deler av driften ved et kulturhus kan nok drives
av eksterne, men ikke alle funksjonene kan driftes av andre enn kommunen. I bibliotekloven §4
sier blant annet at folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis
driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon.
Opplæringsloven § 13-6. omhandler kulturskoletilbud hvor alle kommuner alene eller i
samarbeid med andre kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge,
organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.
Ved valg av driftsmodell bør en velge en modell som gir gode rammevilkår for et mangfold av
kulturuttrykk og som samtidig skaper en god driftsøkonomi for kulturhuset.
Karmøy kommune har vedtatt måltall for den økonomiske utviklingen i kommunen. Rammene
for kommunens investeringsplan bygger på disse finansielle måltallene, herunder måltall for
kommunens justerte lånegjeldsgrad. Både bygging i egen regi eller bygging i privat regi med
langsiktig forpliktende leieavtale som omfattes av kommunens justerte lånegjeldsgrad. Det
vesentlige der er kommunens økonomiske forpliktelser, ikke finansieringsform. I vedtatt
økonomiplan er det allerede lagt opp til en økende lånegjeldsgrad, og det er forventet at
kommunen vil nå taket for vedtall måltall for gjeldsgraden i 2023. Det er i tillegg signalisert

strammere økonomiske handlingsrom i offentlig sektor i årene fremover. Kommunen har derfor
stramme budsjetter hvor det vil være behov for tydelige prioriteringer i årene fremover. Dette
gjelder både avveininger mellom økte kostnader som følge av nye investeringer og behov i drift,
og i prioritering mellom ulike investeringsprosjekter.
Bygging av nytt kulturhus ligger i dag ikke inne i vedtatt økonomiplan. Prioritering av nytt
kulturhus må innarbeides i kommunens langsiktige investeringsplan. Hvis nye tiltak skal komme
inn må i utgangspunktet andre tiltak tas ut, plasseres senest i perioden eller finansieres med
eksterne midler. Dette vil en måtte komme tilbake til i fremtidige rulleringer av
investeringsplanen. I første omgang, ved neste rullering av investeringsplanen, er forslaget at det
blir lagt inn midler til prosjektering.
Dagens driftsbudsjett
I tillegg til økte kapital- eller leiekostnader vil det måtte gjøres vurderinger av hvordan
kommunen kan finansiere driften av et kulturhus.
I de kommunale budsjettene er det allerede i dag budsjett til drift av biblioteket, kino og
kulturskolen. Ved bygging av et moderne kulturhus vil disse funksjonene ikke nødvendigvis
medføre noen ekstra driftskostnader. Ved å samle flere funksjoner under samme tak vil det
kunne føre til økt besøk og bruk for alle funksjoner. Det vil være behov for bemanning til drift av
fellesfunksjoner, hovedsalen og administrasjon og booking. Ved en omstrukturering av sektor
kultur vil man kunne omdisponere noe til disse funksjonene.
Publikumsinntekter vil også være en viktig faktor for driften av kulturhuset. Et mangfold av
arrangementer og fokus på publikumsutvikling vil da være sentralt. Dagens kulturhus har de
senere år hatt fokus på å øke antall åpne arrangement, noe som har gitt en god utvikling i antall
besøkende og økte inntekter.
I arbeidet videre legges det til grunn at et nytt kulturhus i utgangspunktet må finansieres
gjennom omdisponeringer på kulturbudsjettet og realistiske forventninger til økte inntekter.
Ekstern finansiering og mva-refusjon
Spillemidler
Bygging av kulturhus gir mulighet til å søke om spillemidler til investeringen. Det er avsatt
mindre beløp til og ikke like klart regelverk for bygging av kulturhus som ved bygging av
idrettsanlegg. Hvor stor et evt. tilskudd kan bli er avhengig av hvilke funksjoner kulturhuset skal
inneholde og når tegninger er klar. Normalt gis det ikke spillemidler til funksjoner som er å
betrakte som undervisningslokaler eller lokaler som er beregnet til kommersiell aktivitet (kino,
restaurant, o.l.)
Mva-refusjon
Det er vanskelig å si hvor stor momsrefusjonen kan bli ved bygging av et kulturhus. Dette er
avhengig av hvordan det blir organisert og hvor stor andel av bruken som kan betraktes som
kommersiell aktivitet.
Sponsorer

Det er eksempler fra flere kulturhus hvor man har tilbudt ulike sponsorpakker, solgt seter i ulike
saler eller sponse med navn på salen. Det kan være sponsorpakker til både investering og drift.
Rådmannens kommentar
Et moderne kulturhus med flere funksjoner kan bidra til å gi bedre rammevilkår for drift og
utvikling for kulturskolen, det profesjonelle og frivillige kulturlivet i kommunen. Dagens
kulturhus har klare begrensinger og tilfredsstiller ikke dagens behov. I kommunedel plan kultur
er det et mål at kommunen skal ha tilrettelagte lokaler for ulike kulturuttrykk, noe som
kommunen ikke har i dag. Et moderne kulturhus bør ses i sammenheng med byutvikling, som
kan bidra til å øke attraktiviteten til kommunen for både innbyggere og næringsliv.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen ser at det er ønskelig med et moderne kulturhus, og mener det er riktig å gå videre
med prosjektet. Som det fremgår av saksutredningen vil et nytt kulturhus kunne gi muligheter
som i dag ikke finnes på Haugalandet.
Rådmannen finner det også nødvendig å peke på de vedtatte finansielle måltall, og med de
investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan og 10-årsplan er det ikke mye å
gå på de første årene. Uansett vil det blir nødvendig med tydelige prioriteringer, og nye store
prosjekter vil kreve at andre investeringer må ut.
Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må også vurderes grundig. Konsekvensene av
dagens desentraliserte kulturaktivitet i kommunen vil være ett element. Så kan det ligge en
oppside i å finne et samarbeid med private interessenter. Rådmannen er opptatt av at det er
realistiske forventninger som legges til grunn når eventuelt fremtidig kulturhus vurderes.

Rådmannen i Karmøy, 29.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

Kulturhus i Karmøy
Rapportog innstilling
Vurdering avbehov og muligheter for å etablere et
kulturhus/ei storstove i Karmøy kommune

Kopervik,18. juni 2018

Hvis kunsten ble tatt fra folk, ble det som å rane
dets øyne og dets ører, dets hud, dets nese og gane.
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke,
og blind vil den kave omkring som en robot i mørke.
For kunsten er mer enn et fag, den er mere enn kallet
for utvalgte få- den er formende kraft i oss alle.
Den er alt som erfruktbar uro, en fjær i vårt indre,
en drift som vil skape et større av det som er mindre.
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse,
er virksom i barnet som leker med sand i en kasse.
Utdrag fra diktet "Kunstneren" av André Bjerke
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1. Sammendrag
2. Bakgrunn for arbeidet
Ordføreren ønsket å få vurdert mulighetene for å etablere en kulturell storstue i Karmøy ved
at en arbeidsgruppe så på behovet og mulighetene for et tidsriktig kulturhus. Formannskapet
bevilget inntil kr 50 000 til arbeidsgruppen.
3. Mandat
Mandatet til gruppa er å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.
4. Arbeidsgruppen
Odd Henry Dahle leder, Aase Simonsen, Kirsten Jæger Steffensen, Steinar Andsnes,
Anders Rundhaug, Roald Tellnes, Lasse Pedersen og Anine Kongshavn, sekretær.
5. Beskrivelse av prosessen i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen startet arbeidet august 2017, og har hatt 35 møter. Gruppen har tatt
utgangspunkt i utredninger og planer for kultursektoren i Karmøy på Haugalandet. Gruppen
har vært i samtaler med rundt40 personer. 3 kulturhus har vært besøkt.
6. Karmøys måltall på kultursektoren
Karmøy kommune bruker betydelig mindre på kulturaktiviteter enn andre sammenlignbare
kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet, både i prosent av kommunens totale
driftsutgifter og per innbygger. Kommunens investeringsutgifter til kultursektoren er også
atskillig lavere enn for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Forskjellen
mellom Karmøy og andre kommuner er påtagelig. Karmøyhar en vesentlig svakere
plassering på norsk kulturindeks enn nabokommunene.
7. Eksisterende kulturarenaer i kommunen
Arbeidsgruppen har gjennomgått de kommunale kulturarenaene i kommunen. Konklusjonen
er at de både hver for seg og samlet på langt nær kan dekke det gjeldende behovet kulturen
har og vil få framover. Karmøy mangler mye på å ha et tidsriktig kulturhus.
8. Kartlegging - informasjon fra kulturhusaktører
Flere tusen innbyggere i Karmøy er engasjert i kultursektoren. Deltakelse i kulturelle
aktiviteter er viktig for det kan styrke folkehelsen og forebygge problemer som andre etater
må arbeide med.
Møtene med mange personer innenfor kultursektoren i Karmøy og regionen for øvrig viser et
samstemt behov for et moderne flerbrukskulturhus. De bygg som brukes til kulturformål i
Karmøy i dag, er bygd for helt andre formål, og det vanskeliggjør driften.
Kulturskolen og biblioteket er lovpålagte kommunale oppgaver. Begge vil fortsette å drive
desentralisert selv om de samler noen aktiviteter i nytt kulturhus. Kulturskolen alene gir tilbud
til 1 150 elever, og har likevel store ventelister. Den driver under svært dårlige forhold i
byggene som er stilt til rådighet.
Biblioteket har også vanskelige arbeids- og publikumsforhold, og kan ikke oppfylle de
kravene som er satt til moderne bibliotekdrift i framtida. Kinoen er 50 år gammel og er
umoderne etter dagens standard. Besøkstallet er halvparten av landsgjennomsnittet, og
driften forutsetter tilskudd fra kommunen og gratis husleie. En moderne kinodrift i et kulturhus
kan erfaringsmessig resultere i doblet besøkstall og god lønnsomhet. Både kino- og
bibliotekdriften vil kreve betydelige kostnader og tiltak framover dersom et nytt kulturhus ikke
blir realisert.
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Skudeneshavn Næringsforening, Åkrehamn Vekst, Byen vår Kopervik og Karmøy
Næringsråd sier alle at næringslivet har savnet formålstjenlige lokaler som bedriftene vil
benytte til aktuelle arrangementer. De sier at et nytt kulturhus med bredt kulturtilbud og et
styrket urbant tilbud vil være viktig for å få våre ungdommer tilbake til Karmøy etter endt
utdanning, og også være viktig for å tiltrekke kvalifisert arbeidskrav til kommunen. Begge
deler vil styrke næringslivets konkurransekraft.
Kulturadministrasjonene i nabokommunene ønsker samarbeid og støtter tanken om å
realisere et nytt og tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune.
9. Erfaringer fra kulturhus i sammenlignbare kommuner
Arbeidsgruppen har besøktKimen kulturhus i Stjørdal, KRONA i Kongsberg og Lillestrøm
kultursenter. Dette er kulturhus som er fleksible flerbrukshus, med bl.a. kulturscener, kino,
bibliotek, vitensenter, næringsdrift mm, og de har akseptable driftsresultater. Kulturhusene
har utstrakt samarbeid med næringslivet og har synergieffekter av dette.
Dersom et kulturhus skal ha god faglig og økonomisk drift, må bygget lokaliseres så sentralt
som mulig i et bysenter. Det må inneholde mange ulike kulturaktiviteter og være fleksibelt,
ifølge disse kulturhuslederne.
10. Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset
Arbeidsgruppen foreslår et kulturhus som skal brukes av amatører og profesjonelle aktører i
mange forskjellig kulturformer. Det skal inneholde kulturscener, øvingslokaler, arealer for
utstillinger, kino, kulturskole, hovedbibliotek, vitensenter, møteplasser mv. For å synliggjøre
og samordne det totale kulturtilbudet overfor publikum til det nye kulturhuset og de
eksisterende kulturhusene, anbefaler arbeidsgruppen at det opprettes et nyttselskap
«Karmøy kulturutvikling».
Arbeidsgruppa anbefaler at eksisterende kulturhus beholdes, men at dagens organisering og
drift av kulturhusene gjennomgås når kulturhuset åpnes. Det er mulig å få til en
effektivisering og kostnadsreduksjon i driften av det totale tilbudet.
Næringslivet vil være en naturlig samarbeidspartner i kulturhuset, som medeier og aktør i
forskjellig næringsaktivitet; eksempelvis hotellvirksomhet, næringsseksjoner for detaljhandel,
kafe-og restaurantdrift, boligseksjoner osv. Kommunen har også behov for et slikt bygg til
mange av sine arrangementer.
11. Romprogram
Det nye kulturhuset arbeidsgruppen foreslårskal inneholde romareal som dekker det
kartlagte behovet. Det vil utgjøre et totalareal på minimum 5 500 kvm eksklusiv
næringsarealer. Utendørsarealet er antydet til ca. 6 000 kvm som dekker parkeringsbehov og
utendørsarrangementer for et stort antall publikum.
12. Eierskapsalternativer og finansieringsløsninger
Med utgangspunkt i ovennevnte romprogram og aktiviteter, og med erfaringsdata fra
tilsvarende kulturhus, anslår gruppen atprosjektkostnadene for nytt kulturhuskan bli i
størrelsesorden kr 225 mill. eks merverdiavgift og tomt. Dersom kulturhuset skal inneholde
næringsarealer, vil byggesummen for disse øke totalprosjektkostnaden.
Kulturhuset kan finansieres med offentlige tilskudd, spillemidler, salg av frigjorte bygg /areal,
sponsoravtaler/gaver samt lånekapital og egenkapital. Antatt lånefinansiering og
egenkapitalfinansiering anslås til å kunne være i størrelsesorden kr 135mill.
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Eierskapsalternativer kan være ren kommunal avdeling eller et aksjeselskap (kommunalt AS,
privat AS eller OPS-løsning). Bygget kan også eies av et eiendomsselskap (kommunalt
og/eller privat) som kan tilby kommunen og/eller private aktører å lease bygget.
Finansiering vil være avhenge av eierskapsalternativ. Dersom næringslivsinteresser blir med
på eiersiden vil prosjektfinansieringen bli endret.
13. Driftsmodeller og driftsøkonomi
Driftsmodell og driftsøkonomi vil avhenge av hvilket eierskapsalternativ som velges.
Kulturhus som er bygget de siste årene har grunnet sin fleksibilitet og attraktivitet akseptabel
driftsøkonomi som ikke krever betydelige kommunale driftstilskudd. Dersom kommunen eier
hele bygget som en kommunal avdeling vil driftskostnadene dekkes av kommunen.
Lovpålagte kommunale kulturorganisasjoner benytter lokalene de har behov for, og
driftskostnadene for hele bygget dekkes av kommunen. Inntektene i kulturhuset vil være
utleieinntekter fra næringsvirksomhet som restaurantdrift og eventuelle annet
næringsvirksomhet, samt inntekter fra kommersielle arrangører som vil bruke fasilitetene i
bygget. Nytt selskap Karmøy Kulturutvikling kan administrere dette i tillegg til samordning av
kommunens kulturtilbud. Kostnadsreduksjoner i driften av eksisterende kulturbygg og
kulturtilbud som vil dekkes av det nye kulturhuset må også hensynstas.
Dersom kommunen inngår samarbeid med private næringsinteresser vil eierne drive bygget
kommersielt. Detkan inngås leieavtaler med aktuelle leietakere og bygget drives
forretningsmessig som et næringsbygg. Det finnes også flere varianter som er beskrevet
senere. Arbeidsgruppen mener at det med høy sannsynlighet kan oppnås akseptabel
driftsøkonomi i kulturhuset som ikke krever betydelig økte utgifter for kommunen kontra
dagens situasjon. Med dette vil innbyggerne og kulturorganisasjonene i kommunen fåen helt
annen situasjon i positiv forstand.
14. Interkommunalt samarbeid og regionale kulturbehov
Et tidsriktig og fleksibelt kulturbygg vil bli et tilbud for hele regionen. Slik arbeidsgruppen ser
det, skal det først og fremst dekke behovene for Karmøys innbyggere. Men det vil ogsågi
mulighet for å kunne legge opp til etsamarbeid med andre kommuner i regionen.
15. Kulturhus og byutvikling
Et sentralt kulturhus med stor og mangeartet aktivitet vil stimulere næringslivs- og
byutvikling. Det er viktig at lokaliseringen fører til så høy bruk av kulturhuset som mulig. Da
må det plasseres i «sentrum av sentrum». Det blir mer attraktivt å bosette seg i sentrum og
handelsnæringen vil bli styrket.
16. Lokaliseringskriterier og anbefaling til lokalisering
Arbeidsgruppen har lagt til grunn 10 kriterier for lokaliseringsvalg.
Etter en vurdering med grunnlag i disse kriteriene er arbeidsgruppen samstemt i at byen og
kommunesenteret Kopervik peker seg helt klart ut som det best egnede lokaliseringsstedet.
Arbeidsgruppen prioriterer mulige alternativ i Kopervik i denne rekkefølge:
1) «Nattrutekaien» 2) «Festplassen»
17. Konklusjon og veien videre for realisering av nytt kulturhus
Arbeidsgruppen har gjennom sin utredning kommet til at både behovet og mulighetene for å
realisere et kulturhus klart er til stede, og at kulturhuset plasseres i Kopervik. Arbeidsgruppa
har verken hatt rammer eller mandat til å lage et beslutningsdokument for kommunestyret,
og anbefaler derfor at det oppnevnes en prosjektgruppe som kan utrede saken og videreføre
arbeidet fram til et beslutningsgrunnlag.
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«Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk»-Tor Åge Bringsværd

2. Bakgrunn for arbeidet
Formannskapet vedtok, sak 8/2017, følgende:
Formannskapet bevilger inntil 50 000 kroner til en arbeidsgruppe for å utrede behovet og
mulighetene for en kulturell storstue i kommunen.
Ordfører viste til talen som han holdt under ordførerens nyttårsmottakelse i 2016. Et av
hovedpoengene i denne var at han ønsketå få vurdert mulighetene for å etablere en
kulturell storstue. Han ønsketat detble settnæ rmere på behovene og mulighetene for et
kulturhus som har gode fasiliteter for scene og publikum og som kan virke sammensveisede
på kommunens innbyggere.
Karmøy har i dag 5 kulturhus. Mange andre lokaler blir også brukt til kulturaktiviteter. Ingen
avstedene har gode nok forhold til scene, lyd, lys, artistkrav, garderobe og
publikumsfasiliteter.
Klipp fra talen:
«Karmøy kommune har fem kulturhus – ett i hver sone. Ingen av disse byggene er
opprinnelig bygget for å være kulturhus. Byggene hadde opprinnelig helt andre formål, men
brukes i dag som «arena for kultur». Fasilitetene er på ingen måte gode nok, eller store nok.
I dag har vi helt andre forventninger og krav til arealer for kulturformidling – rom for
utstillinger, lokaler til øvelse, arbeidsplasser for 28 lærere på kulturskolen, scenefasiliteter,
kvalitet på lyd- og lys, garderobe- og publikumsfasiliteter.
Satsing på kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen. God kulturformidling er
helt nødvendig for et samfunn som vektlegger trivsel, demokrati, fellesskap, integrering,
attraktivitet, økning i befolkningen og utvikling. Tilgang på gode kulturtilbud er livskvalitet og
glede for absolutt alle aldersgrupper som bor i kommunen og for dem som ønsker å besøke
kommunen vår.
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Jeg vil jobbe for å etablere et tidsriktig og moderne kulturhus i Karmøy kommune. Jeg ønsker
ei storstue som har de rette fasilitetene for artister/teater /revy/korps /kor, gode fasiliteter
for et stort publikum, storsal og minisaler med moderne rigg for god lyd-og lyskvalitet.
Karmøykulturen og innbyggerne våre fortjenerat vi endelig gjør noe med det. Et moderne
kulturhus vil bygge omdømme og virke samlende for hele kommunen.
Jeg vil foreslå at det– så snart som praktisk mulig -dannes ei arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa
bør bestå av personer som har bred og ulik kulturkompetanse, politikere, mennesker med
erfaring fra større byggeprosjekter og personer med god økonomisk kompetanse på
finansiering og drift».

3. Mandat
Mandatet til gruppen er å utrede behovet og mulighetene for å etablere et moderne og
tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune. Arbeidsgruppen rapporterer til formannskapet.

4. Arbeidsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•

Odd Henry Dahle, leder– lang yrkeserfaring, ulike sentrale roller i offentlig sektor,
kjenner godt administrative og politiske prosesser
Aase Simonsen –folkevalgti kommunen og fylket, leder av Hovedutvalg oppvekst og
kultur i Karmøy, forhindret fra å møte i 2018
Kirsten Jæger Steffensen – rektor Karmøykulturskole
Steinar Andsnes – tidligere musikklærer, lang og bred erfaring fra amatør og
profesjonelle musikkmiljøet på Haugalandet
Anders Rundhaug – sentral rolle innen finans/bank, flere styreverv i næringslivetbl.a.
Karmøy Næringsråd, erfaring fra ulike etableringer og utviklingsprosjekter
Roald Tellnes –kunstmaler med en rekke utstillinger i inn-og utland
Lasse Pedersen – tidligere kinosjef i Karmøy, lang erfaring påscenen og tidligere
politiker i Karmøy
Anine Kongshavn – sekretær for gruppen, kulturkonsulent i Karmøy kommune

5. Beskrivelse av prosessen i arbeidsgruppen
•
•

•

•

Arbeidsgruppen startet med møter i august2017. Gruppen har hattca 35 møter,
ukentlig fra 2018.
Arbeidsgruppa har bruktRune Håndlykken «Utredning om Ny storstue for heile
kommunen» fra 2014, Karmøys kulturplan «Kommunedelplan kultur 2016-2025»,
«Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016», Kantar TNS, Norsk Gallup
og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning
Arbeidsgruppen har invitert og snakket med dem som driver med ulike
kulturaktiviteter for å finne ut hva de savner – bl.a. kulturadministrasjonen,
byutviklingsgruppene, næringslivsaktører, kulturarbeidere og andre ressurspersoner
som har kommet med innspill om kulturhus i Karmøy
Arbeidsgruppen var i februar på en studiereise til tre ulike kulturhus som gruppen ble
anbefalt å besøke.
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6. Karmøys måltall på kultursektoren
År

Karmøy

Sandnes

Haugesund Tysvær Gr.

Landet

13

u/Oslo

Nettodriftsutgifter kultursektoreni
prosentav kommunenstotale netto
driftsutgifter

2016
2017

3,1
3,0

4,5
5,1

4,1
4,5

3,9
4,2

4,0
4,0

3,9
3,9

Netto driftsutgifter for kultursektoren

2016

1575

2239

2117

2525

2076

2121

per innbyggeri kroner

2017

1602

2645

2415

2852

2167

2238

Brutto investeringsutgiftertil
kultursektorenper innbygger

2016
2017

92,1
152,8

105,5
98,9

193,8
544,1

505,0
820,6

604,1
768,1

814,2
857,7

Brutto investeringsutgiftertil kommunale

2016

12

4

12

232

121

185

kulturbyggper innbygger

2017

0

4

142

297

136,0

134,0

Karmøy kommune bruker betydelig mindre på kulturaktiviteter enn andre sammenlignbare
kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet, både i prosentav kommunens totale
driftsutgifter og per innbygger. Kommunens investeringsutgifter til kultursektoren er også
betydelig lavere enn for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Forskjellen
mellom Karmøy og andre kommuner er påtagelig.
Driftsøkonomisk ligger Karmøy forholdsvis jevnt med kommunegruppene på drift av bibliotek
og kulturskoler, men kommunen yter mer per innbygger til drift av kino enn
kommunegruppene vi sammenligner med.
Norsk kulturindeks er utarbeidet av Telemarksforskning som rangerer kommunene i Norge
etter 10 ulike kulturbaserte kriterier. I Kulturindeks 2017 (data fra 2016) var Røros kommune
rangert som årets beste kulturkommune for fjerde år på rad.
•
•
•
•

Karmøy er på plass nr. 233 av 428 kommuner
Haugesund nr. 26
Tysvær nr. 112
Sandnes nr. 171

Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016 er en rapport utarbeidet avKantar
TNS, Norsk Gallup på oppdrag fra Karmøy-, Tysvær - og Haugesund kommuner. Her er det
gjennomført en kartlegging av befolkningens kulturinteresser, og av deres ønsker og behov
når det gjelder fremtidige kulturtilbud på Haugalandet.
Den viser blant mye annet at innbyggerne på Haugalandetdeler et bredt spekter av
interesser. Blant de bredeste interessene finner vi friluftsliv, film, pop og rock, idrett og revy,
og blant de smaleste finner vi kor og korps, ballett og dans, opera, folkemusikk, jazz og
klassisk musikk.
Aktivitetsomfanget på Haugalandeter om lag på nivå med landets øvrige befolkning.
Mosjonsaktiviteter og kafébesøk utøves noe hyppigere på Haugalandet. Å gå på
kunstutstilling eller danseforestilling utøves sjeldnere. Haugesund trekker aktivitetsnivået litt
opp innenfor Haugalandet, men de regionale variasjonene er små.
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Haugesund oppfattes som regionens «kulturhovedstad»og speiler dels institusjonenes
beliggenhet. De fleste større institusjonsbaserte aktiviteter benyttes hyppigere i Haugesund
enn i egen kommune. Haugesunds befolkning drar sjelden til de andre kommunene for
kulturelle opplevelser og innbyggerne i de øvrige kommunene drar oftere til Haugesund for å
oppleve teater, museum popkonsert, osv. Friluftsområder benyttes gjerne på tvers av
kommunegrensene. Badeanlegget i Tysvær er populært også utenfor kommunen.
Restauranter, friluftsområder, festivaler, konserter mv besøkes dels i andre kommuner, dels
utenfor regionen.
Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene
går også på tvers av kommunegrensene -friluftsområder benyttes hyppig på tvers.
Enkelte tilbud utmerker seg som fellesarenaer:
•
•
•

Karmøy:
Haugesund:
Tysvær:

Gamle Skudeneshavn, Nordvegen Historiesenter
Edda kino, Festiviteten, Stadion, Maritim Hall
Tysværtunet

Erfaring viser at kulturinteressen og innbyggernes bruk av kulturtilbud styrkes kraftig ved
etablering av nye kulturtilbud i lokalsamfunnet. Eksempler her er Karmøyutstillingen, Karmøy
kino, Riksteateret og musikkfestivaler.
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«Kultur er det som blir igjen når man har glemt alt det man har lært»-Selma Lagerlöf

7. Eksisterende kulturarenaer i kommunen
Karmøy kino
• 50 år og umoderne
• Storsal med 388 seter og 2 saler på ca 50 seter som er ombygget
• Problemer med lydlekkasje mellom salene
• Mangler fast lyd- og lysutstyr til andre arrangement
• Mangler side- og bakscene og tilfredstillende rigg
• Har dårlige garderobeforhold
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
• Sal med teleskopamfi md ca 160 seter
• Mangler side- og bakscene
• Dårlige garderobeforhold
• Noe oppgradert på lyd og lys
• Ikke tilrettelagt for dans
• Øvingsrom for kulturskolen med dårlig ventilasjon og akustikk
• Diverse møterom og bibliotekfilial
Torvastad skole og kultursenter
• Åpent amfi med plass til ca 200 på harde trapper
• Ingen garderobe eller knagger til yttertøy
• Kan ikke mørklegges eller blendes
• Noen øvingsrom tilrettelagt for dans og musikk
11

Kopervik kulturhus
• Blackbox med plass til 100, flatt golv med dårlig sikt og
• Dårlige toalettforhold
• Galleri for visuell kunst 2 rom hver på 50 kvm, utleie til kunstnere
• Rom med dårlig kvalitet for kulturskolen
• Ungdomslokaler
Norheim kulturhus
• En storsal, en kjellersal og en peisestue
• Dårlig tilrettelagt for kulturskolen
Skudenes kulturhus
• Sal for ca 100 stk
• Noen få ikke tilrettelagte rom for kulturskolen og kulturaktiviteter
8 kirker
• Noen av disse blir brukt til konsertprogram
Idrettshaller
• Vanskelig akustikk – mangler isolasjon
• Må dekke over reklameskilt etc
• Kostbart med beskyttelsesgulv og rigging av lys og lyd
Karmøy folkebibliotek
• Har bl.a. nye lovpålagte formidlingsoppgaver overfor innbyggerne
• Har ikke egnet lokaler, må rigger hver gang
Flere forsamlingshus,

bedehus, låver, sjøhus og telt
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«Kunst kommer fra ordet «å kunne». Hvis det kom fra «å ville», så hadde det hettvilst»-Bjarte

Hjelmeland

8. Kartlegging - informasjon fra kulturhusaktører
Arbeidsgruppen har hatt flere personer til samtale, og de fikk følgende utfordringer:
•
•
•

Hvilke kulturaktiviteter har vi mulighet til i Karmøy/regionen i dag?
Hva mangler vi mulighet til?
Hva vil vi forbedre i Karmøy?

Kulturhus
Kurt Johansen -Skudeneshavn kulturhus
Status
• Et hus med begrensninger-en sal til utleie (inntil 100 pers.) -mindre øvingsrom
• Må beholde de lokale kulturhusene
Muligheter
Et nytt kulturhus som vil sammensveise folk i kommunen
Etestetisk hus som alle, uansett bakgrunn, vil være i
Tenk stort–1000 seter, etuniverselt hus som vil dra folk til kommunen
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May-Brit Vaksdal - Kopervik kulturhus
Status
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blackbox, 180 kvm flatt gulv for ca. 140 stk./200 stående
Ungdomsklubb med diskotek
Arrangerer MiniMoro for de minste hver måned
Øvingsrom for kulturskolen og utleierom for 7 kunstnere
Faste konserter fra februar 2018
Ingen mulighet til å utvide
Har 5 hus med små rom - ikke tilrettelagte for kultur
Ca. 600 innom i uken
Har kunstutstilling i helgene
Ikke tilrettelagt for rullestolbrukere

Muligheter
Et nytt kulturhus tilrettelagt for ballett, musikaler m.m.
Rom for foredrag etc.
Tenk fram i tiden!
Roger Pedersen - Norheim kulturhus
Status
• Holder til på Nordhuset (som alle vet hvor er), men kalles Norheim kulturhus (som
ingen vet hvor er)
• Sprengt hus med mye aktivitet
• Huset tjener sonen - et område i vekst
• Mye ungdom og innvandrere
• Har en storsal, en kjellersal og en peisestue, få øvingsrom for kulturskolen
Muligheter
Kunne sette opp noe større (må nå dra til Tysværtunet)
Per Steinar Lie - Torvastad skole og kultursenter
Status
•
•
•
•
•

Kommunen er god på øvingsrom, men har ingen plasser for fremføring
Har fine og nye lokaler, bl.a. med amfi
Ingen blendingsmuligheter og ingen garderober
Kan ikke huse store arrangement
Brukbare øvingslokaler bl.a. for kulturskolen (musikk, dans, teater, kulturlek)

Muligheter
Karmøy mangler en scene
Få noe som er samlende for karmøyidentiteten!
Karl Johan Gundersen - Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Status
• Storsal til 200 stk. - men kan ofte bli for lite
• Deler huset med kulturskolen som bl.a. må ha undervisning i dans i storsalen hele
uka
• Mange øvingsrom og møterom, men ikke spesielt tilrettelagt for kulturaktiviteter
• Stor pågang - mange foreninger – et levende hus
14

•
•

Ungdomsklubb
I dag er disse lokale kulturhusene i sonene viktige arenaer og møteplasser

Muligheter
Et nytt hus – hva mister nåværende kulturhus da? Ingen negativ effekt! Vil bare være
et pluss!
Nøkkelfrie lokale kulturhus
Øystein Simonsen - Tysvæ rtunet
Status
• God på kurs og konferanse men mangler overnatting
• God parkering er viktig
• Kommunen, lag og foreninger betaler ikke leie - ingen «eier»lokalene, men har
sambruk
• Årlig bruk i salen: 60 arrangementer med salg, 40 uten øvinger, 500 møter og
konferanser.
• Salen er bygget for akustisk musikk
• I Tysvær skal det bygges ut - bl.a. for kulturskolen
• Det vil også bli to nye kinosaler på 150 og 50 seter – har en liten sal fra før på 74
seter
• Behovet for kulturaktivitet er umettelig!
Muligheter
Et kulturhus på Karmøy må tenke på kommunen sine behov, et allaktivitetshus - et
bygg for alle!
Lag en strategi - bestem funksjoner først, så arkitektur
Moderne kinosaler vil kunne doble besøket
Riksteateret selger bra
Inviter sterke aktører
Få firmaer til å gi gaver til flygel, lydanlegg, selg seter etc.
Hovedsalen må ha en sidescene like stor som scenen i hovedsalen
Kulturhuset bør ligge i Kopervik
Huset må ha en driftsleder og eget personell
Det må ha privat drevet restaurant
Ledergruppen - KUF Haugesund
Status
• Haugesund har en kultursektor som både er organisert i kommunale enheter og
kommunalt foretak
• Eiendomsmassen er både i den kommunale organisasjonen og organisert som
aksjeselskap
• Kultursektoren i Haugesund står for mange store og mindre arrangement og festivaler
Muligheter
Karmøy får realisert et nytt kulturhus som de kan samarbeide med
Karmøy må tidlig bestemme seg for lokalisering
Viktig at en tenker målgrupper å arbeide mot – bl.a. for å sikre inntekter

15

Aina Sævik Olsen - Karmøy kino
Status
• Kinoen er i dag Karmøys største «storstove»
• Har noen kulturforestillinger i året
• Har plass til 388 i storsalen og to småsaler med plass til ca. 50 publikummere - uten
universell utforming
• Vanskelig å rigge - må leie inn lys og lyd
• Dårlige garderober
• Har ingen sidescener eller bakscene
• Må oppgraderes hvis ny bruk
• Utdatert scenerigg
Muligheter
Savner veldig en «storstove»
Må se på samdrift
Må kunne kjøre film i nytt kulturhus
Ny teknikk tilgjengelig
Hanne Mulelid - Karmøy folkebibliotek
Status
•
•
•
•
•
•
•
•

3. største i Rogaland med 13 hjemler - 1 hovedbibliotek og 3 filialer
Har utarbeidet en bibliotekplan
Har begynt med meråpent og automatisering på Norheim 7 - 11
Har mange samarbeidspartnere
Vanskelig med parkering i dag
I dag er de underbemannet
Har mange pålagte oppgaver
Vil ikke spare penger på å flytte inn i et nytt bibliotek

Muligheter
Ambisjonen er at biblioteket skal være synlig for alle
Ny formålsparagraf sier at biblioteket skal være en møteplass for samtale og debatt
Ser muligheter i et nytt kulturhus
Bruke hele huset hele dagen er en stor fordel
Ønsker Newton-rom, fokus pårealfag i skolen – Karmøy er en realfagskommune
Filialene må fortsatt få service og formidling
Mange skoleklasser kommer
Kirsten Jæger Steffensen - Karmøy Kulturskole
Status
• Kulturskolen er et lovpålagt, kommunalt tjenestetilbud for kommunens innbyggere,
hovedsakelig i alderen 0 – 20 år
• Har ca. 930 elever på ca. 1 150 elevplasser i fag som kulturlek, musikk, dans, teater,
nysirkus, musikal og visuell kunst – 3. største kulturskole i Rogaland
• Har ca. 200 elever på ventelister
• 30 ansatte fordelt på 22,75 stillingshjemler – alle har kontorplass på Åkra
• Kulturskolen har administrasjonssenter på Karmøy Kulturhus, Åkrehamn
• Undervisningen finner sted på 30 steder i alle soner i Karmøy kommune- på
kulturhus, skoler, barnehager etc
• Vil nok alltid være desentralisert til en viss grad
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•
•

•
•
•
•

Har i dag ingen tilrettelagte lokaler for formålet – dårlig akustikk, lydlekkasjer og dårlig
ventilasjon
Har fast danse-, teater- og musikalundervisning i storsalen på Karmøy kulturhus,
Åkrehamn, og opplever å bli «kastet ut» (forståelig nok) ved andre arrangementer i
Karmøys storstue - golvet er i betong og egner seg egentlig ikke for
danseundervisning i det hele tatt
Betaler ingen leie i kommunale bygg
Har 60 – 70 kulturarrangementer i løpet av året for mer enn 10 000 publikummere –
største kulturaktør i kommunen
Samarbeid med skolesekken om skoleforestillinger på dagtid
Samarbeid med enkelte musikkorps om aspirantopplæring

Muligheter
Et hus på kulturens premisser
Karmøy kulturskole ønsker å få administrasjonssenter og tilfredsstillende
undervisningslokaler i et nytt kulturhus på Karmøy
Slik får vi mulighet for å få lokaler bygget for formålet etter gjeldende, nasjonale
standarder - ikke som i dag med undervisning i dårlig tilrettelagte lokaler på grensen
til det ulovlige
Hvis tilfredsstillende lokaler - kan noe undervisning sentraliseres pga. kvaliteten på
lokalene vi tilbyr
Tilgang til lokaler i kulturhus i sonene i tillegg er en forutsetning
Tilgang til storsal med god plass og teknisk utstyr slik at vi slipper å leie Festiviteten
ved større arrangementer
Hva skolen trenger, er litt avhengig av hvor det nye kulturhuset blir bygget og har
noen forutsetninger for hvordan de 5 nåværende kulturhusene blir organisert etterpå

Kulturutøvere/produsenter
Erling Dahl jr.
Status
•
•
•
•
•

Har bl.a. vært leder for MUNOR
Intendant påTroldhaugen
Har vært i ledelsen for Festspillene i Bergen
Lang erfaring med musikklivet på Haugalandet
Har erfaring og var prosjektleder for kulturhuset Kabuso i Øystese

Muligheter
Karmøy trenger et representativt sted for musikk
Må bygges for ulike formål – det det skal brukes til, ikke flerbrukssaler
Lyd/akustikk er viktig og avgjørende her
Må ikke fået hus med faste plasser og lite i bruk
Må ha liv i huset
Ikke bygg for de kommersielle (store problem hvis for stort - dyrt å leie)
En til to gode saler
Gjerne å kombinere med bibliotek o.a.
Karmøy fortjener et representativt bygg – få god arkitektur og et funksjonelt bygg
Et signalbygg i regionen som gir identitet
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Erik Schøyen - Haugesund teater
Status
• Et profesjonelt teater for hele regionen
• Har ikke øvingslokaler
• Må leie spillesteder
Muligheter
Teateret trenger produksjons- og spillesteder utenfor Haugesund - leier Festiviteten
Kan ha premierer utenfor byen
Må ha krav til kulturhus – følge bl.a. Riksteaterets standard (må kunne ta dem imot) de har eksakte spesifikasjoner
Sceneloft – bare i Festiviteten - må ha det på større forestillinger
Har vært i de fleste kulturhus i Norge - vanskeligheten til mange bygg er at det ikke
har samlet nok funksjoner i og rundt huset f.eks. kafé, bibliotek og kulturskole med
jevn aktivitet - bygget må bli et senter
Det er mange gode kompetansepersoner man må ha kontakt med
Arkitektene tror at de kan alt, men det er ikke riktig
Må søke rådgivningskompetanse
Må bli et godt produksjonssted – Det Norske Teateret et godt eks. på kulturbygg
Gjerne kunne dele hovedsalen i mindre deler
Bernhard Gismarvik - MUNOR
Status
•
•
•
•

Festiviteten mye opptatt, har 350 spilledager i året
Munor har spilt de fleste steder på Karmøy
Nord-Rogaland symfoniorkester spiller heller i en kirke
Ingen steder på Karmøy er bygd for musikk - mange kompromisser

Muligheter
Alltid ute etter den akustisk beste lyden
Mange måter å forbedre på
Mange nyvinninger innen det digitale
Jfr. Tysværtunet har mye aktivitet med basseng, bibliotek kafe etc. - kan opptre med
dans, korps, UKM, musikaler - har stort spenn
Må ha fleksibilitet i lokalet
Elisabeth Aarekol og Astrid H. Tranøy- Den kulturelle skolesekken, DKS
Status
• DKS ble innført i Karmøy i 2001 - «Aktive elever med kulturell bagasje»
• 16 barneskoler, 5 ungdomskoler, Vågen og Voksenopplæringen - til sammen 6 000
elever som skal ha kulturtilbud gjennom DKS
• Budsjett kr 1,8 mill. - 30 produksjoner i året
• 290 kulturarrangement- 12 822 publikummere
• Bruker i dag 5 kulturhus, Karmøy kino, gymsaler på skolene og Festiviteten
• Utfordringer – visuell kunst (takhøyde og tilgjengelighet), scenekunst (dans og store
sceniske produksjoner) og musikk (arena for symfonisk musikk)
Muligheter
Drømmer om – å kunne sette opp store produksjoner, samproduksjon med UKM,
kulturskolen og nabokommunene
Å samle alle elevene på et trinn
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Ønsker sitteplass for ca. 600 og ståplasser ca. 2 000
Og «plug and play» (lyd/lys etc.)
Ønsker at det er ingen bekymringer for takhøyde, areal og utstyr
Johnny Angelund - Inventum og Karmøygeddon
Status
•
•
•
•
•
•

Representerer konserter i distriktet
Vanskelig med Karmøy– i Tysvær skjer det mye
Karmøygeddon er krevende – må gjøre alt sjøl/krever masse ressurser
Flytten – mange fra Karmøy spiller der
Karmøygeddon får kr 120 000 fra Kulturrådet i støtte - arrangerer ca. 25 konserter
gjennom året - påFlytten i Haugesund ca. 60 - 70 konserter
Inventum er blitt store fordi de har fått mye erfaring

Muligheter
Et kulturhus må kunne ha mulighet til å huse ulike aktiviteter/prosjekter
Fasilitetene må være på høyden
Må kunne legge til rette for konserter
Må være utømmelig for aktivitet
Må ha regulerbare seter
En sal må minst ta 750 gjester, 1 000 enda bedre - tragisk i Haugesund – for lite
Trenger et hus der alt er mulig lydmessig
Må være enkelt å komme til kulturhuset på Karmøy fra Haugesund
Kopervik er best egnet sted med mange aktører
Må trene karmøybuen til å gå på konsert
Må tenke som idretten - trekke paralleller her
Et allbrukshus med aktiviteter fra morgen til kveld
Kan ikke unngå skjenking – gir inntekt
Alle er opptatt av kultur i en eller annen variant
Flere og flere går på arrangementer
Kan virke som et forebyggende tiltak
Samle mange aktiviteter på et sted
Petter Losnegård - YesMan
Status
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrunn bl.a. fra kor i 30 år, bl.a. Voice of Joy
Stått på mange scener
Siste 8 år på arrangørsiden (YesMan) med stort og smått – konserter og show
Er ikke opptatt av kommunegrenser
Det er nok av lokaler med plass til 350-600 inkl. kirker og kulturhus
Alle konkurrerer om de samme typene arrangementer
Mange utøvere reiser forbi regionen - bl.a. internasjonale artister

Muligheter
Tenke litt større - tenk helhet
Komplimentere det som finnes i regionen - seter til 700+ - kan da gjøre andre typer
ting
Det må være fleksible saler
Konferanse på dagen -konsert på kvelden
Knyttet til et hotell er et stort pluss
Må ligge sentralt
Kurs og konferansemarked ideelt - har kun Maritim hall
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Må kunne ta både Karmøygeddon og symfoniorkester

Kulturbrukere
Simon Næsse - Haugaland KunstVerk, HKV
Status
•
•
•
•
•

Trenger et hus med 4 vegger og et tak – visjonen for HKV
Har lokaler i Haugesund
30 kunstnere har verksted
Alle betaler husleie – dekker utgiftene til lokaler
God økonomi

Muligheter
Få inn et vidt spekter av kunstneriske uttrykk – fysisk samlokalisering
Få inn profesjonelle kunstnere som jobber på heltid og betaler for seg – kan drifte
huset
Å skape et miljø rundt scenen er viktig – en hybrid
Jfr. Tou scene – en driver av dimensjoner (film, billedkunst, scene etc. og 200 nye
bedrifter nært huset), USF – startet med keramikk – nå stort kulturhus, Bergen kjøtt
Karmøyvisjonen må bli «å etablere mange arbeidsplasser!»
Viss bare scene, så blir det dyr drift - må være en arbeidsplass og så putte en scene
inn - vil gi synergieffekt
Vibecke Nes Vigre –tidligere Stockpot kulturkafé
Status
• Fotballen har for lengst nådd sin målsetning om 5 ballbinger i hver kommune
• Totalt finnes det nå over 2 700 ballbinger i hele landet
• Til sammenlikning finnes det bare 163 musikkbinger nasjonalt selv om det er flere
som spiller et instrument enn som er medlem i et idrettslag
• I fotballen skal ting være godt - innen kunst og kultur er det godt nok som gjelder
• Grunnholdningen i kommunen har alltid vært at kunst og kultur ikke er annet enn
jåleri og staffasje - at kulturell kapital kan ikke omsettes fordi det har ingen reell
samfunnsnyttig verdi
• Dermed blir kultur redusert til en ren utgift og premisset for å diskutere behovet for et
kulturhus er lagt
• En nystudie viser at kultur har en påvirkning på hvem som flytter til et sted
• Det Karmøy mangler i dag er en arena med profesjonelle scener og rom som kan
huse de større produksjonene for artister, kunstnere, dansekompanier og
teatergrupper - der grasrotnivå møter elitenivå og der publikum får oppleve ulike
kunstuttrykk av høykvalitet
Muligheter
Skal vi sikre et rikt og mangfoldig kulturliv må det bli lagt til rette for aktivitet på
grasrotnivå og det krever ulike arenaer som øvingsrom, atelier, produksjonslokaler,
dansestudioer, små og store lokale scener, kulturskolelokaler, skoler, samfunnshus,
kirker og mye mer
Kommuner som satser på kultur tiltrekker seg innflyttere med høyere utdanning
Kommunens øvrige næringsliv nyter godt av å være i en kommune som satser på
kultur
I kommuner med mye kultur er utdanningsnivået hos arbeidstakerne høyt- noe som
igjen viser seg å være gunstig for innovasjon og konkurransekraft
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Vi trenger et flerbrukshus for musikk, scenekunst, litteratur og billedkunst som kan
fungere som et kulturelt kraftsentrum
Et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturarbeidere - både profesjonelle og
amatører
Tilby profesjonelle aktører og amatører tilpassede øvings- og produksjonslokaler på
tvers av sjangre og uttrykk
Være et opplevelses-, service- og kompetansesenter
Tilby lokaler for kulturformidling
Formidle scenekunst med høy kvalitet og stor bredde til befolkningen
Være en kulturell utviklingsarena for barn og ungdom i samspill med kulturskoler og
frivillig kulturliv
Være en kulturell møteplass og medvirke til å styrke livskraften i kommunen
Kulturen har en unik evne til å øke gjensidig forståelse, fremme dialog, toleranse og
respekt for andre mennesker
Kultur i samspill med andre sektorer bør alltid spille en sentral rolle i arbeidet med å
bygge en kommune videre
Unni A. Wathne og Nils Oddvar Reiersen - Eldrerådet
Status
• Mange aktive eldre og økende antall eldre
Muligheter
Ønsker at de skal ha gode vilkår og delta aktivt i kulturlivet
På tide å bli en kommune
Har stor tro på et godt kulturtilbud
Møteplass
Eva Iris Eyjolfsdottir - Frivillighetskoordinator
Status
•
•
•
•

Det er registret ca. 400 organisasjoner i kommunen
De vil være i sitt miljø til daglig, særlig de yngste
Ungdommene flytter lett på seg
Mangler møterom i dag

Muligheter
Gode møterom
Ønsker et møtested mellom flere generasjoner
Et sted friske eldre kan møtes
Et hus hvor ungdom kan fålovå«henge»
Må ikke måtte betale for å være der
Må ha gode bussforbindelser like i nærheten, men ikke nødvendigvis
parkeringsplasser nærmest døra

Byutviklingsgruppene/næ

ringslivsaktører

Leiv Malvin Knutsen –leder for politisk arbeidsutvalg for byutviklingsplaner
Status
•
•
•
•

Karmøy er en lavinntektskommune
Trenger nye skoler og helse krever sitt
Skeptisk til kulturhus pga. økonomien
Nyttig i prosessen – kartlegge tilbudet vi har og hva som er ønskelig
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•
•
•
•
•

Dette vil ta mange år
Drift er vanskelig
Gruppen må gi råd om, og være konkret, hvor kulturhuset skal ligge og hvordan huset
skal være
Byutviklingsgruppene har god kompetanse på det nivået de vil være
Skal ikke gå så sofistikert inn

Muligheter
Kopervik og Åkra er aktuelle steder for kulturhus
Et kulturhus til flere 100 mill. - må ha en vid horisont
Må være med på å bygge opp øvrig virksomhet
Prosjektet skaper forventninger
Se regionen samlet - tilføre regionen noe
Inger Karin Damm - tidligere daglig leder Byen vår Kopervik
Viktig å synliggjøre kulturtilbudet i Karmøy
Få mest mulig under samme tak - tenk full pakke
Viktig å fremme talentutvikling – få et «Toppidrettssenter for kultur»
Synergieffekt
Sentral beliggenhet viktig - Kopervik er kommunesenteret i Karmøy – naturlig at et
kulturhus skal ligge her - byutvikling
Økonomisk hjelp – flere leietakere - restaurant, leiligheter, hotell etc.
Inger Karin Damm, Ivar Clausen, Kjell Ekornrud og Line Østhus - prosjekt Karmøy
kulturhus i Kopervik
Nytt kulturhus er viktig for kommunen
Kopervik er best egnet grunnet størst og tydeligst bystruktur og sentral beliggenhet best potensiale for byutvikling
Kaien hvor kommunen overtar 18 000 kvm er et ypperlig stedsvalg
Båttrafikken i Karmsundet og sjøveis adkomst - cruisetrafikk kan etableres
Forsterket samspill mellom øst og vest i byen
Gode adkomstforhold så vel via veinett som sjø
Enestående eksponering
Meget god plass til kulturhus med parkeringsareal
Stimulerer nye nærings- og boligetableringer osv.
Arealet nord for «Festplassen»er også et godt alternativ
Har vært i kontakt med næringslivsaktører som viser stor interesse for deltagelse i
kulturhuset
Per Inge Eriksen - Åkrehamn Vekst
Noen må bidra med investeringer - kan oppkalle saler etter dem
Næringslivet må få folk med høyere utdannelse og høy kompetanse til å flytte hjem
Få ungdommen hjem
Være stolt
Bedriftene kan bruke kulturhuset til arrangementer og foredrag
Se nytteverdien
Få noen banker med
Bygget må være i et sentrum - ikke plasseres et sted der det ikke bor folk
Gjør Karmøy attraktivt
Næringslivet må bruke huset
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Sigmund Sørensen - Åkrehamn utviklingsforum
Kommunen er flerkjernet
Viste til byutviklingsrapport for Åkrehamn
Kommunen har 10,5 dekar tomt der hvor Karmøy kulturhus ligger
Et nytt kulturhus på Åkra ved dagens kulturhus – vil bli et bygg som bindeledd mellom
sentrum og havneområdet
Sigmund Sørensen og Jan Birger Medhaug - prosjekt Karmøy kulturhus på Åkra
Startet første fase for nytt kulturhus på Åkra i 2002
Satt på hold i 2008 grunnet finanskrise
Tegninger foreligger
Sett påulike modeller for finansiering
Skal kartlegge brukernes behov nå
Har ikke tatt utgangspunkt i behovsanalyse
Samfunnsøkonomisk er kultur vanskelig å vurdere
Den økonomiske risikoen er knyttet til inntekt
Det gir økning av livskvalitet
Kommunen har 10 mål tomt -godt med areal
Åkra er i bra utvikling – mye som skjer
Stor omsetning i handel og næring
Mye i gangavstand fra kulturhuset
Ståle Landås - Skudeneshavn arena
Ser positivt på kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn
Ber om å regulere hele Steiningsholmen til blandet formål
Kombinere turisme og kultur
Kan få 1 mill. besøkende
Har plass til et kulturhus ved Skude verft - har 75 mål, men innser at dette ikke er
realistisk – Kopervik er best egnet
Stordalen har snust litt her vedrørende hotell
Finanssamarbeid med næringslivet
Ser på parkeringsmuligheter i en tunell
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«All kunst er lek. Når en kunstner slutter åleke, kan han ikke skape kunst»-Kolbein Falkeid

9. Erfaringer fra kulturhus i sammenlignbare kommuner
Arbeidsgruppen besøkte 1. og 2. februar 2018 tre nye kulturhus etter anbefaling fra
Kulturhusplan DA– Rune Håndlykken, som i 2014 utarbeidetUtredning om ”Ny storstue” for
Karmøy kommune. Disse kulturhusene er bygget i kommuner som er sammenlignbare med
Karmøy, om enn med noe lavere innbyggertall.

Kimen kulturhus i Stjørdal kommune - 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inneholder kultursaler, kinosaler, kirke, bibliotek, vitensenter, kulturskoler,
øvingslokaler musikk og dans, ungdomsklubb, utstillinger, møteplasser osv.
Kommunen har 24 000 innbyggere - 45 000 med tilstøtende kommuner
Kulturhuset har 600 000 besøkende i året-1 500 om dagen - åpent 7 dager i uken
Storsal med 496 seter i teleskopamfi – 1 000 stående, fleksibel sal og scene,
flerbrukssaler og utpreget fleksibilitet
Eget kulturutviklingsselskap Stjørdal kulturutvikling AS 50/50 næringsliv og kommune
Kostnadseffektiv drift
Næringslivet bidro med midlerog viste samfunnsansvar
Kommunal etat med 3 enheter-kulturproduksjon, bibliotek og administrasjon
Kulturbygget bidrar til å bevare, videreføre og fornye kommunen
Kulturhuset er en del av en sentrumsplan, det generte betydelig økt
næringsvirksomhet i sentrum
Aktiviteter i grendahus og forsamlingshus i nærheten har økt– samspill med det
lokale foreningsliv
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Krona kulturhus i Kongsberg - 2015
•
•
•
•
•
•

Fleksibelt bygg med bl.a. storsal med 640 sitteplasser i teleskopamfi eller 1 350
stående, lillesal med 200 sitteplasser i teleskopamfi, elektronisk regulerbar akustikk til
alle formål, kino osv.
Scene for lokale og profesjonelle kulturkrefter - lokale foreninger øver gratis
Kulturhuset er korps o.l. sitt kunstgras
Kommunen har 27 000 innbyggere
Næringslivet bruker bygget mye - styremøter, lunsjer, arrangementer
Kommunestyremøter
Kulturhuset revitaliserte bydelen på vestsiden av elven

Lillestrøm kultursenter i Lillestrøm - 2005
•
•
•
•
•
•
•
•

6 scener og 4 saler, hovedsal med 634 seter - egen sal med 700 stående tilrettelagt
for TV-produksjoner – multifleksibelt
Åpent 8 - 23 hver dag
Kommunen har 54 000 innbyggere
Næringslivet bruker huset 250 - 300 ganger i året
Klubbscene med egen inngang har fokus på jazzklubb og rockescene har stor
aktivitet med egen inngang
Driftsansvar stiftelse Lillestrøm kulturforum
Får kr 5 mill. i året i sponsormidler fra næringslivet – fikk kr 30 mill. til innredning
Meget god driftsøkonomi – huset er «sprengt»og planlegges utvidet
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«Kulturen har en unik evne til å øke gjensidig forståelse, fremme dialog, toleranse og respekt for andre
mennesker»-ukjent

10. Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset
Kulturhuset må ha stor aktivitet hele dagen/kvelden gjennom hele uken. Mange ulike
hverdagskulturelle aktiviteter for organisasjoner og andre grupperinger får plass her. Det er
også stedet for store kulturopplevelser. Stor aktivitet viser seg å være viktig for at en skal ha
god driftsøkonomi i huset. Et sted som blir drevet på denne måten, vil offensivt kunne
forebygge problemer før de blir en utfordring for andre kommunale etater. Kultur er en viktig
faktor for å bygge en god kommune der barn og unge får gode oppvekstmiljø, og der
befolkningen tilbys mental og fysisk aktivitet som kan styrke folkehelsen.
Arbeidsgruppen har hatt samtalermed rundt40 personer med ulik tilknytning til kulturteater, Munor, kulturskolerektor, biblioteksjef, kinosjef, kulturhuslederne, arrangører,
kulturutøvere, næringslivsorganisasjoner, byutviklingsgruppene, frivillighetskoordinator,
eldreråd, osv.
Gruppen harfåtttydelige og samstemte tilbakemeldinger fra disse på hvilke aktiviteter og
funksjoner som savnes og som må dekkes i et nytt kulturhus.
Fra næringslivet er det uttalt at et kulturhus vil gjøre det lettere å få arbeidskraft til å bosette
seg i Karmøy. Det er viktig å få ungdommene hjem igjen etter endt utdanning andre steder.
Telemarksforskning viser til data som bekrefter at kultur har en slik påvirkning.
For å få best mulig økonomisk drift i kulturhuset må det være fleksibilitet med store og små
saler, teleskopamfi og regulerbar elektronisk akustikk. Det innebærer at huset kan gi tilbud til
mange ulike aktiviteter og grupper i kommunen og regionen.
Det moderne kulturhuset skal være et hus som både brukes av amatører og profesjonelle
aktører. Det skal passe for scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk, mm.
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Der skal kinoen, kulturskolens administrasjonssenter med hoveddel av undervisningsrom og
hovedbiblioteket plasseres. Arbeidsgruppen ser store muligheter for kunnskapsutvikling og stimulering av barn og ungdom hvis det etableres et vitensenter i bygget.
Samhandlingen mellom det nye kulturhuset og de lokale kulturhusene/bibliotekfilialene
legges opp slik at de faglig og økonomisk styrker hverandre gjennom styrt oppgavedeling.
Kulturhuset skal også være et hus for arrangement for næringsliv, kommuner, m.m.
Det må inneholde privat drevet restaurant/kafe.
Erfaringer fra andre steder viser at et slikt kulturhus blir en naturlig møteplass for unge,
pensjonister og folk i alle aldre i en trygg og stimulerende ramme.
Med grunnlag i det registrerte behovet for et nytt kulturhus og ut av erfaring fra andre
vellykkede kulturhus, har arbeidsgruppen kommet fram til en skisse over et mulig
romprogram.

11. Romprogram
Arbeidsgruppen har med grunnlag i erfaringer fra de nevnte kulturhusene og i behovskartleggingen som vi har foretatt utarbeidet en oversikt eller romplan som anslår hvilket og
hvor mye areal de forskjellige aktivitetene kan ha behov for.
Arbeidsgruppen har vurdert om de lokale kulturhusene med renovering /utbygging kan
dekke dette behovet. Kulturhusene i Åkra og Kopervik er begge til dels gamle bygg som ikke
er beregnet til kulturformål. De er bare forsøkt tilpasset og er, som tidligere nevnt, ikke
tilfredsstillende til kulturformål og tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon, sanitærforhold,
universell utforming osv. Det er svært usikkert om de i det hele tatt kan teknisk sett
oppgraderes til å møte dagens tekniske krav. Byggene er slitte, umoderne og sterkt
vedlikeholdskrevende. Erfaringer viser at modernisering av slike bygg svært ofte blir svært
kostnadskrevende og byr på store negative overraskelser bygningsteknisk sett.
Arbeidsgruppa er, ut fra sin erfaring, sterkt tvilende til at renovering /videre utbygging av
disse vil være formålstjenlig bruksmessig og forsvarlig økonomisk når en skal dekke kravene
til et tidsriktig og moderne kulturhus.
Arbeidsgruppen mener ellers at kulturlivet på Karmøynå endelig fortjener å få et bygg som
er bygd til formålet og som dekker det registrerte behovet. I dette ligger også i vurderingen
av lokaliseringsalternativ.
Som nevnt er det i gruppens forslag lagt opp til utstrakt sambruk av lokaler mellom
eksempelvis kino, bibliotek, kulturaktiviteter for øvrig og kulturskole. Det vil også legge
grunnlaget for bedre driftsøkonomi.
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Funksjon

kvm

Hovedsal

700

Sidescener
Lillesal

50
200

Garderober/grøntrom
Rigg/lager
Teknisk
Vestibyle/fellesareal

100
200
50
550

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 sitteplasser i teleskopamfi – 1 200 stående
regulerbar elektronisk akustikk
sal og scene på samme gulvnivå
glassvegg som kan mørklegges i bakkant
takhøyde 13 m
totalt sceneareal 250 kvm 1:1 i forhold til hovedscene
120 sitteplasser i teleskopamfi – 250 stående
regulerbar elektronisk akustikk
sambruk kino, bibliotek og hovedscene
takhøyde 5 m
samme størrelse som hovedscenen (kun scenen, ikke
salen)
nær salene
sambruk kunstnerverksted mv.

Karmøy
Kulturutvikling AS
Restaurant/kafe
Totalareal

50

•

publikumsgarderober, resepsjon, kunstutstilling,
musikkframføring, møteplass
øvingslokaler for lag og organisasjoner
møtelokaler
sambruk kino/kulturskole/kultursaler
hovedsal 250 faste sitteplasser, sal 2 og 3 har 60 og 80
hver i teleskopamfier
laserprosjektorer og Dolby Atmos
sambruk med bibliotek/kulturskole/kultursaler
sambruk 700 kvm til totalt 2 000 kvm med
kino/kulturskole/kultursaler
naturgass og aluminium
dans og musikk
teater og musikal
visuell kunst/kulturlek/nysirkus
administrasjon/kontorarbeidsplasser lærere
sambruk 700 kvm til totalt 2 000 kvm med
bibliotek/kino/kultursaler
økt arealbehov dersom nåværende areal i Kopervik
kulturhus avvikles
administrasjon

200
5 500

•

privat drift

Parkeringsarealer

3 000

•

Utearealer

3 000

•

25 plasser for ansatte og gjester og 175 for
dagspublikum
utearrangementer– sambruk p-plasser (10 000
stående)
Næringsarealer i bygget kommer i tillegg

550

•
•
•
•

Bibliotek

1 300

•
•
•

Vitensenter
Kulturskole

250
1 300

Kino

•
•
•
•
•
•
•

Næringslokaler

•

28

12. Eierskapsalternativer

og finansieringsløsninger

Prosjektkostnader
Med utgangspunkt i antydet romprogram, aktivitetsomfang og funksjoner og med
erfaringsdata fra andre tilsvarende kulturhus anslår gruppen følgende prosjektkostnad for
nytt kulturhus:
Byggekostnad ekskl. tomt (forutsatt bygges på kommunal tomt)
Innredning inkl. teleskopamfi og elektronisk akustikk
Kinoinnredning inkl. bilde/lyd
Bibliotekinnredning
Utendørskostnader mv.
Sum prosjektkostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

175
33
7
5
5
225

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kr
kr
kr
kr
kr
kr

45 mill.
10 mill.
25 mill.
10 mill.
135 mill.
225 mill.

Finansiering
Refundert mva.
Off. tilskudd – spillemidler
Salg av frigjorte bygg /arealer for kino og bibliotek
Sponsoravtaler- gaver
Lånefinansiering /egenkapitalfinansiering
Sum finansiering

Tomtekostnad med grunnlagsinvesteringer er ikke medtatt. Kommunen er eier av eller har
kontroll med aktuelle tomtealternativer etter det arbeidsgruppen har forstått.
Byggekostnadene er anslått med grunnlag i kjente kvadratmeterpriser innhentet fra
entreprenører med erfaring fra tilsvarende byggeoppdrag.
Dersom prosjektet utvides til å omfatte private aktører med næringsseksjoner
(forretningsdrift, kontorer, hotell, boligseksjoner eller lignende) utvides byggekostnadene og
finansieringsløsningen endres tilsvarende.
Eierskapsalternativer
•
•

Kommunal avdeling
Aksjeselskap
o Kommunalt
o Privat
o Kommunalt og privat eid - OPS

Finansieringsalternativer
•

Finansiering avhenger av eierskapsalternativ
o Fordeling mellom egenkapitalfinansiering, lånefinansiering, mvarefusjon, tilskuddsordninger i fylke og stat, spillemidler,
gaver/sponsormidler
o Kommunal finansiering over kommunens investeringsbudsjett
o Lånefinansiering i kommunalbanken med kommunal garanti
o Lånefinansiering i private kredittinstitusjoner/banker
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o

Leasing dersom bygget eies avkommunalt og eller privat
eiendomsselskap

13. Driftsmodeller og driftsøkonomi
Driftsmodell avhenger av hvilket eierskapsalternativ som velges.
•

•
•

Med kommunen som eier benytter kommunale kulturorganisasjoner de lokalene de
har behov for og driftskostnadene for hele bygget dekkes av kommunen. Nytt selskap
Karmøykulturforum genererer også inntekter av kulturarrangementer og eksterne
faste leietakere betaler leie
Med en privat aktør som eier betaler kommunen leie for arealene de benytter til sine
kulturaktiviteter og private for sine
Med delt eierskap betaler kommunen og private leietakere aktører leieinntektene og
bygget drive som et ordinært eiendomsselskap

Arbeidsgruppen har sett at kulturhus som vi besøkte har betydelige inntekter fra
kulturarrangementer, samarbeidsavtaler/sponsoravtaler med næringslivet, utleieinntekter,
mv. som skaper god driftsøkonomi.

14. Interkommunalt samarbeid og regionale kulturbehov
Under arbeidsgruppens orientering til Formannskapet i Karmøyble det anmodet om at
gruppen burde gjøre en vurdering med tanke på et interkommunalt samarbeid. Dette i
forbindelse med det arbeid som skal gjøres ved å utrede behov og muligheter for etablering
av et nytt kulturhus. Dette ligger som kjent ikke i det mandatet arbeidsgruppen fikk som basis
for sitt arbeid. Arbeidsgruppen har likevel vurdert denne muligheten og kommet til følgende
konklusjon.
Et kulturhus, slik arbeidsgruppen ser det, bør planlegges og utformes med tanke på å dekke
allerede dokumenterte behov som er registrert i Karmøy kommune.
Med tanke på den store aktiviteten som drives, og med den store elevmassen som allerede
finnes, både ved Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, kor, korps, foreninger, lag og
enkeltutøvere, vil det etter arbeidsgruppens mening fullt utkunne forsvare en
kulturhusetablering i egen regi.
Et mangfold av ulike arrangementer vil uansett kunne være av stor regional interesse. En bør
også i stor grad kunne legge opp til et tett og godt samarbeid med andre nabokommuners
kulturhus, og dermed samlet kunne gjøre den kulturelle arenaen i hele regionen enda mer
attraktiv, både for egne og nabokommunenes innbyggere.
Nytt kulturhus, vil med fleksible saler og elektronisk styrt akustikk, bli et viktig regionalt bygg.
Satsing på vitensenter og kulturaktiviteter som regionen ellers ikke har satset på, vil styrke
husets regionale betydning.
Ved åoppføre et kulturhus i egen regi vil en bygge opp om kommunens egenart og identitet
som en sterk og aktiv kulturkommune, noe utvalget og ser på som svært viktig. Det vil også
styrke det regionale samarbeidet.
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«Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt»-ukjent

15. Kulturhus og byutvikling
Ved lokalisering av kulturhuset må en legge vekt på regional og kommunal planlegging. I
regionalplanen for Haugalandet er det et mål å styrke kommunenes sentra.
Karmøy har et byutviklingsprogram der det er nedsatt egne prosjektgrupper for å utvikle og
styrke Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik.
Erfaring viser at kulturhus som er plassert i «sentrum av sentrum»tjener påen slik
plassering. Et kulturhus som har stor og mangfoldig aktivitet, og er plassert i «sentrum av
sentrum», vil føre til positivutvikling. Det er viktig for økonomien at lokaliseringen fører til så
høyt bruk av kulturhuset som mulig.
Det er mange gode eksempler på at kultursatsing fører til styrketbyutvikling. Den aktiviteten
en ser etterat Stjørdal fikk nytt kulturhus er et godt eksempel. Karmøys vennskapskommune
Holstebro i Danmark er et annet. Sandnes og Hamar likeså. Derimot vurderer Lillehammer
å flytte sitt kulturhus til sentrum etter dårlig erfaring litt utenfor sentrum. Det blir mer attraktivt
åbosette seg i sentrum, og handelsnæringen der vil bli styrket.
Representanter for næringslivet i Karmøy uttaler at satsing på kulturhus er viktig for å få folk
til å flytte til kommunen. Dette er viktig for næringslivets konkurransekraft, og dermed også
for byutvikling. Telemarksforskning viser til data som bekrefter at kultur har påvirkning på
hvor en bosetter seg. Det kan se ut som om personer med høy utdanning flytter til steder
med godtkulturtilbud.
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16. Lokaliseringskriterier

med anbefaling

Det er helt avgjørende for plassering av det nye kulturhuset at objektive kriterier legges til
grunn for å sikre at etableringen av kulturhuset blir vellykket. Med det mener vi at
aktivitetsnivået i kulturhuset blir så høyt som mulig fra morgen til kveld, at det ligger så
sentralt som mulig i forhold til kommunens innbyggere, og at det som et resultat av dette får
en akseptabel driftsøkonomi. Arbeidsgruppen har registrert at ved de vellykkede
kulturhusetableringene vi har besøkti sammenlignbare kommuner finnes et tydelig sett av
avgjørende kriterier for et stedsvalg. Vi benyttet disse kriteriene for å vurdere hvor Karmøys
nye kulturhus må ligge. Følelser og lokalpatriotisme må ikke legges til grunn.
Kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentral plassering avgjørende for en funksjonell multiarena - i sentrum av sentrum
Virke samlende og naturlig valg for det store flertall av kommunens innbyggere
Urbanitet- gjøre den aktuelle byen og kommunen mer attraktiv for karmøyungdom og
andre som har tatt utdanning i andre byer med gode kulturtilbud og som prioriterer
dette ved valg av bo- og arbeidsmarked
Må bygge på vurderingene i kommunal og fylkeskommunal/regional plan
Må ha eksisterende bystruktur og naturlig tilknytning til eksisterende bysentrum
Tilstrekkelig store arealer til kulturhuset, parkeringsområder og utearena/aktiviteter utvidelsesmuligheter
God infrastruktur – eksisterende tilkomst i form av veinett som leder fram til
kulturhuset
Adkomst for kollektivtransport og privattransport landeveis og sjøveis
Frittliggende med fri utsikt – vellykkede kulturhus har vært plassert ved sjø, elv, innsjø
Samlokalisering med andre kommunale kulturtiltak som kino, bibliotek, kulturskole og
nytt kulturutviklingsselskap

Arbeidsgruppen har fått presentert planer for og har tatt en grundig gjennomgang av to
kulturhusprosjekter - ombygging og utvidelse av dagens kulturhus i Åkrehamn og et nytt
kulturhusprosjekt i Kopervik. Begge prosjektene virket gjennomarbeidet og inneholdt bl.a.
skisser over kulturhusalternativene.
Etter en samlet vurdering med disse kriteriene som grunnlag peker byen og
kommunesenteret Kopervik seg helt klart ut som det best egnede lokaliseringsstedet for et
nytt kulturhus, av følgende årsaker:
mest sentral plassering i kommunen, i sentrum av sentrum midt på Karmøy,
alternativet som aksepteres av det store flertall
tettstedet med klart høyest innbyggertall i kommunen ifølge SSBs tettstedsstatistikk
best infrastruktur mht. tilkomst til kulturhuset - offentlig og privat transport landeveis
og sjøveis, kort vei til befolkningstette områder i kommunen og regionen, flyplass og
til de største næringsaktørene
beste lokaliseringsalternativ mht. tilstrekkelige, lett tilgjengelige og lett utnyttbare
arealer, umiddelbar nærhet til sjø med Norges mest trafikkerte skipsled Karmsundet
like utenfor
synergieffekt med utviklingen ved og i Nordvegen Historiesenter – kort
sjøveiskommunikasjon
samlokalisering med kino, deler av kulturskolen og bibliotek som allerede finnes og er
innarbeidet i Kopervik, fristilling av eksisterende lokaler kan frigjøre egenkapital og
medvirke til økt bosetting i sentrum
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godt grunnlag for videre byutvikling og styrking av kommunesenteret, i samsvar med
eksisterende føringer i kommunal og fylkeskommunal regional plan
De aktuelle plasseringsalternativene i Kopervik for det nye kulturhuset i Karmøy er, i prioritert
rekkefølge:
•
•

«Nattrutekaien»- området fra Kaibakken og ut til enden av dypvannskaien
«Festplassen»- området i skråningen mot nord og drosjeholdeplassen

17. Konklusjon og veien videre for realisering av nytt
kulturhus
1. Arbeidsgruppen har i sin utredning avklart at behovet for og ønsket om realisering av
et kulturhus i Karmøy er megetstort, tydelig og samstemt blant de informantene
arbeidsgruppen har hatt.
2. Arbeidsgruppen har også, gjennom sitt arbeid, vist at mulighetene for å etablere et
moderne og tidsriktig kulturhus som gir økonomisk drift for Karmøys befolkning er
klart til stede.
3. Arbeidsgruppens forutsetninger er atkulturhuset:
a. er et sambrukshus for amatører og profesjonelle aktører
b. er en møteplass med stor aktivitet og åpent daglig fra morgen til sen kveld
c. er fleksibelt på rom/saler, sitte/stå-plasser, akustikk
d. er et hus med kulturskole, kino og bibliotek
e. er et hus for scenekunst, litteratur, billedkunst, musikk m.m.
f. legger grunnlag for økonomisk drift av de andre kulturtilbudene i kommunen
g. er et hus for arrangement for næringsliv, kommuner, m.m.
h. har en sentral lokalisering i et urbant miljø
4. Arbeidsgruppen mener at den riktige plasseringen måvæ re i kommunesenteret
Kopervik.
5. Arbeidsgruppen har ikke hatt rammer eller mandat, og heller ikke tilgang til nok
ekspertise, til å lage et beslutningsdokument for kommunestyretferdig.
6. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at Karmøy kommune oppnevner en prosjektgruppe
med fagpersoner til å utrede saken fram til et endelig beslutningsgrunnlag for
kommunestyret.
7.

Prosjektgruppen skal utrede detaljert og konkret:
a. Romprogram
b. Grunnlag for arkitektkonkurranse
c. Investeringsøkonomi
d. Driftsøkonomi
e. Samarbeid med næringslivet
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f.

Følgende eierskapsalternativer:
i. Kommunal enhet
ii. Aksjeselskap
1. Rent kommunalt eierskap
2. Rent privat eierskap
3. Kommunalt og privat eierskap
g. Finansieringsalternativene på de ovennevnte eierskapsalternativene

8. Prosjektgruppen utreder saken til beslutningsdokument i løpet av 6 måneder fra
oppstart av arbeidet.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn stemmen som snakker"
-John Lind i "Musikk i livets begynnelse"
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Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i følgende utredninger:
•
•
•
•

Rune Håndlykken «Utredning om Ny storstue for heile kommunen», 2014
Karmøys kulturplan «Kommunedelplan kultur 2016 - 2025»
«Kulturinteresse og kulturaktivitet på Haugalandet 2016», Kantar TNS, Norsk Gallup
Norsk kulturindeks, Telemarksforskning

Arbeidsgruppen takker foroppdraget.
Fra venstre Odd Henry Dahle, Anine Kongshavn, Steinar Andsnes, Kirsten Jæger Steffensen, Anders Rundhaug,
Lasse Pedersen og Roald Tellnes.

«Det handler om hvilket samfunn vi vil at Karmøy skal være,
og da er det spørsmål om en har råd til å si nei»

Foto: Karmøy kulturskoles.1, 24, 26, 34, Den kulturelle skolesekken i Karmøys. 11, Karmøy folkebibliotek s. 13,
Kulturavdelingen i Karmøys. 31, Jørgen Freim s. 7og Eivind Jahren s. 35.
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Addendum til rapport 18. juni 2018 «Kulturhus i Karmøy – vurdering av behov
og muligheter for å etablere et kulturhus i Karmøy kommune»

Erfaringer fra besøk i Spira Kulturhus i
Flekkefjord, Buen Kulturhus i Mandal og Kilden
Kulturhus i Kristiansand

Kopervik, 4. juni 2020
Kulturhusgruppen

Bakgrunnen for denne tilleggsrapporten
Kulturhusgruppen
Det kommunalt oppnevnte «Kulturhusutvalget» som utarbeidet «Kulturhusrapporten»
bestod av Kirsten Jæger Steffensen, Steinar Andsnes, Roald Tellnes, Lasse Pedersen, Odd
Henry Dahle og Anders Rundhaug. Etter at rapporten var framlagt har utvalget med tillegg av
Hanne Mulelid på eget initiativ fortsatt sitt engasjement som en frittstående
«Kulturhusgruppe», for å medvirke til at rapportens konklusjon om at Karmøy har et klart
behov for et nytt kulturhus blir realisert.
Gruppen har regelmessige møter, har god dialog med og bistår den kommunalt
administrativt oppnevnte gruppen som utreder saken. Vi har bl.a. arrangert informasjonsmøter om rapportens innhold for kulturhusbrukere, arrangører, foreninger og lag osv.
I august 2019 arrangerte vi kommunevalgkampens best besøkte debattmøte, hvor
politikerne samstemt bekreftet at de var enige i rapportens konklusjon om at Karmøy har
behov for et nytt kulturhus.
Erfaringer fra tidligere besøk i tre kulturhus i sammenlignbare kommuner beskrevet i
Kulturhusrapporten
Kulturhusutvalget besøkte kulturhusene Kimen i Stjørdal, Krona i Kongsberg og
Kultursenteret i Lillestrøm. Kulturhusrapporten inneholder en grundig kartlegging av de
aktiviteter og funksjoner som kulturaktørene i Karmøy mener at et nytt kulturhus i Karmøy
må dekke. Dette ledet fram til anslag over arealbehov/romprogram, kalkyler for
investeringskostnader og finansieringsløsninger, driftsmodeller og driftsøkonomi samt
alternative eierskapsalternativer.
Erfaringsdata fra de tre nevnte kulturhusene ble lagt til grunn, og utvalget mener derfor at
rapportens kalkyler, analyser og konklusjoner er realistiske i vår beskrivelsen av hva bygging
av et nytt kulturhus i Karmøy vil innebære.
Erfaringer fra besøk i Flekkefjord, Mandal og Kristiansand
Representanter fra Kulturhusgruppen og fra den kommunale arbeidsgruppen besøkte 6. og
7. februar i år tre nye kulturhus, for å få ytterligere erfaringer med å bygge moderne og
tidsriktige kulturhus. Primært var Kulturhusgruppen opptatt av å få vite:








Hvilke funksjoner inneholder kulturhuset, hvordan fungerer det for brukerne?
Hva var vellykket, og hva ville man evt. gjort annerledes i dag?
Hva var avgjørende for stedsvalget/plasseringen?
Hvordan var arealbehovet beregnet?
Hvordan forløp byggeprosessen, hva ble byggekostnadene?
Hvilke eventuelle fallgruver må unngås?
I hvilken grad og hvordan har kulturhuset medvirket til byutvikling og styrking av
kommunen mht. omdømme og attraktivitet?



Hvordan samstemmer disse erfaringene med de vurderinger og anslag vi foretok i
Kulturhusrapporten mht. realisering av nytt kulturhus i Karmøy; aktiviteter og
funksjoner i huset, romprogram, byggekostnader og -finansiering, driftsmodeller og
-økonomi mv.

Vi fikk en svært god mottagelse på alle stedene av kulturhusledere og andre som kunne
besvare våre mange spørsmål. Informasjonen vi fikk var grundig og erfaringsbasert, og gir et
godt grunnlag for å kvalitetssikre Kulturhusrapportens innhold som nevnt ovenfor. I denne
tilleggsrapporten vil vi stikkordsbasert fokusere på noe av den mest sentrale informasjonen
vi fikk.

Spira Kulturhus i Flekkefjord
Åpnet 2016, inneholder kulturskole, bibliotek, kino, storsal (tilrettelagt for teater, konserter,
show, dans, konferanser, selskap, møter mv.), blackbox, fritidsklubb, servering osv.

 Kommunen har 9.000 innbyggere, tettstedet/kommunesenteret Flekkefjord 6.000
iht. SSB (Karmøy 42.000, tettstedet/kommunesenteret Kopervik 11.500)
 Kulturhuset er plassert midt i sentrum, totalareal 3.600 m2, fleksibel løsning med
skyveamfi og elektronisk lydsystem, hovedsal 365 sittende og 525 stående (vurdert
arealbehov Karmøy 5.500 m2 – 600 sittende og 1.200 stående)
 Totalkostnad eks. tomt 153 mill. = kr 42.500 pr. m2 (vurdert byggekostnad Karmøy
kr. 41.000)
 Akseptabel driftsøkonomi

Buen Kulturhus i Mandal
Åpnet 2012, inneholder kulturskole, kino, bibliotek, flerbruksscener/saler (tilrettelagt for
teater, show, dans, konserter, konferanser, møter, selskap), kunstgalleri, servering,
turistinformasjon, lekeareal, utendørsanlegg mv.





Kommunen har 15.000 innbyggere, tettstedet/kommunesenteret Mandal 11.000
Kulturhuset ligger i sentrum, totalareal 5.000 m2, fleksibel løsning med skyveamfi og
elektronisk lydsystem, hovedsal
Totalkostnad eks. tomt 210 mill. = kr. 42.000 pr. m2.
Akseptabel driftsøkonomi, positive resultater

Kilden konserthus/kulturhus i Kristiansand
Vi benyttet også anledningen til å besøke Kilden Kulturhus i Kristiansand, som er i en
særklasse som et stort regionalt kulturhus for hele Agder fylke, hovedscene for Kristiansand
Symfoniorkester og Kristiansand Teater. Hensikten var å få innsikt i prosessen med
etablering av Kilden; hva var avgjørende for stedsvalget, hvilke erfaringer fikk man i
styringen av dette komplekse byggeprosjektet, hva er viktig for en sunn driftsøkonomi o.l.

Avgjørende fellestrekk
Spira og Buen Kulturhus og de tre tidligere besøkte kulturhusene nevnt i Kulturhusrapporten
er direkte sammenlignbare når det gjelder å få erfaringer som kan kvalitetssikre de
analysene vi har foretatt over behovet for og realiseringen av nytt kulturhus i Karmøy. Alle
har klare fellestrekk som har sikret vellykkede etableringer av moderne og formålstjenlige
kultursentre. Vi har lagt disse erfaringene til grunn «Kulturhusrapporten».

Konklusjon
Det er selvfølgelig spesielle lokale forhold som må hensyntas når erfaringsdata fra disse
kulturhusetableringene sammenlignes med de nevnte analysene kulturhusgruppen har
foretatt i Kulturhusrapporten. Men når vi sammenholder de erfaringene fra de tre
kulturhusene vi opprinnelig besøkte og la til grunn i vår rapport med erfaringene fra disse tre
kulturhusene som vi nå har besøkt, mener vi at dette er en klar bekreftelse på følgende
forhold:










Rikholdig og variert program hele året, kulturproduksjoner innen ulike sjangere for
alle aldersgrupper, sosialt og kulturelt møtested for innbyggere og gjester, stort
antall besøkende og åpent hver dag fra morgen til kveld
Flerbrukshus, med stor grad av fleksibilitet og sambruk av lokaler mellom kino,
bibliotek, kulturskole osv. Samtidig har de egne kjernelokaler som sikrer eierskap til
huset
Skyveamfier og elektronisk styrt lyd sikrer stor fleksibilitet mht. kostnadseffektiv
drift, samhold og tilpasset bruk av lokalene
Aktiviteter og funksjoner i kulturhuset dekker behovet som vi registrerte i
rapporten, vi har vært klar over og hensyntatt de negative erfaringene som andre har
hatt
Romplanen i rapporten er dekkende for hvor mye areal de forskjellige aktivitetene
har behov for
Anslåtte byggekostnader samsvarer med erfaringene fra de andre prosjektene
hensyntatt individuelle forskjeller
Kulturhus er plassert sentralt «i sentrum av sentrum» og inneholder de beskrevne
kulturfunksjonene for å kunne sikre en positiv driftsøkonomi, rapporten vår bygger
på de samme forutsetningene
Nye kulturhus har bidratt til positiv byutvikling, positivt omdømme og attraktivitet
Karmøy kommune får nå anledningen til en gjennomgang av sitt totale kulturbudsjett for å analysere hvordan dette feltet skal dekkes, før og etter nytt kulturhus –
det er et innsparingspotensiale i nåværende drift som muliggjøres ved etablering av
nytt kulturhus

Kopervik, 4. juni 2020 Kulturhusgruppen
Kirsten Jæger Steffensen
Hanne Mulelid
Lasse Pedersen
Steinar Andsnes
Roald Tellnes
Odd Henry Dahle
Anders Rundhaug
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer
intensjonserklæringen.
2. Det legges frem ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken
Dagens journal- og samhandlingsløsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er
fragmenterte, og imøtekommer i liten grad verken dagens eller morgendagens behov og krav til
digital dokumentasjon og samhandling. Helsetjenesten trenger pasientjournalsystemer som i
større grad enn i dag bidrar til at pasienter får rett behandling og hjelp.
Befolkningen blir eldre og sykdomsbildene blir mer komplekse som følge av nye
behandlingsmetoder og økt levealder. Dersom dagens utvikling i bruk av helse- og
omsorgstjenester fortsetter, vil det oppstå et betydelig underskudd av helsepersonell i fremtiden.
Digitalisering er ett av tiltakene som kan bedre denne situasjonen. Systemene må fungere slik at
helsepersonell kan bruke mest mulig av sin tid på pasientbehandling og minst mulig tid på å lete
frem viktige opplysninger om pasienten.
Akson er et nasjonalt digitalt utviklingsarbeid som skal bidra til å nå målene i Meld.St. 9 (20122013), Én innbygger – én journal. Arbeidet er nå kommet så langt at det foreligger forslag til de
kommunale løsningene, gjennom å etablere to programmer:
1. Akson felles kommunal journal
2. Akson helhetlig samhandling og felles komponenter
KS og utvalgte kommuner har bidratt i arbeidet på vegne av kommunesektoren. I forprosjektet
ble rapporten «Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal
journalløsning» utarbeidet. Rapporten synliggjør hvordan tiltaket kan gjennomføres med lavest
mulig kostnad og risiko, og høyest mulige gevinster for innbyggere, helsepersonell og
virksomheter.
Framtidige lovkrav for å ivareta informasjonssikkerhet og informasjonsutveksling med andre
aktører vil gjøre at kommunene må utvikle nye journalløsninger som møter disse utfordringene.
Det reelle valget kommunene står ovenfor er å velge å utvikle og anskaffe en slik løsning alene,
eller sammen med andre kommuner.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor store kostnadene vil bli til
slutt. Kvalitetssikringen av sentralt styringsdokument vil kunne gi noe bedre anslag enn det vi
har i dag. Det er all grunn til å tro at kommunene i framtiden vil måtte investere betydelige beløp
i bedre pasientadministrative digitale løsninger enn det som kommunene gjør i dag – uansett om
en blir med på Akson eller ei. Det å sammenligne dagens kostnader med framtidige kostnader for
Akson er ikke hensiktigsmessig.
Alle landets kommuner inviteres til å signere en intensjonserklæring om å slutte seg til videre
arbeid med Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for kommunen på dette tidspunkt. Undertegning av
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i
det videre arbeidet med Akson. Dette er et første steg i prosessen med realisering av Akson.
Statens videre engasjement og forpliktelse vil avhenge av at mange nok kommuner signerer
intensjonsavtalen. Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune signerer intensjonsavtalen.

Bakgrunn for saken
«Akson– helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt utviklingsprosjekt om
digitale løsninger innen helsetjenesten som skal resultere i to konkrete løsninger; (1) en felles
kommunal pasientjournal som kan brukes i alle kommunale tjenesteområder som har behov for å
behandle pasientinformasjon, og (2) felles digitale løsninger for helhetlig samhandling, som
knytter helse-Norge sammen på tvers av kommuner, sykehus og andre helsevirksomheter.
Sammen med prosjektet Helseplattformen (som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunene i
Midt-Norge) og videreutvikling av spesialisthelsetjenesten (utenfor Midt-Norge) sine
pasientadministrative systemer, vil en kunne realisere ambisjonenen om «en innbygger – en
journal». Målet er at pasientens helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til
rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg.

Figur 1: Elementer som inngår i én innbygger - én journal (de røde firkantene er videreutvikling av
spesialisthelsetjenestens digitale plattform)

Mange utredninger over lang tid
Arbeidet fram til dagens forslag til Akson har pågått over mange år. Nedenfor beskrives kort
arbeidet fram til i dag.

Figur 2: Tidslinje for én innbygger - én journal

Meld St. nr 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal
Meld. St. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal beskriver de overordnede målene for arbeidet
med digitalisering i helsesektoren:
 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
 Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
 Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
Målene er fastholdt senest i Meld. St. 7 (2019-2020), Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.
Målene for arbeidet med digitale løsninger for helsetjenesten er derfor blitt stadfestet av tre
påfølgende regjeringer.

Konseptvalgutredningen
Direktoratet for e-helse fikk i februar 2018 i oppdrag å løse behov innen klinisk dokumentasjon
og pasientadministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for samhandlingen med
øvrig helsetjeneste. Oppdraget spesifiserer at det bør tas høyde for behovet for samhandling
mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder. Rapporten er utarbeidet
i perioden februar til juni 2018 og bygger videre på utredning av én innbygger – én journal
(2015), oppdraget til Helse Midt-Norge RHF om Helseplattformen, strategier i
spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og Direktoratet for e-helse sitt samarbeid med
fire kommunegrupper og 44 kommuner i 2017.
Konseptvalgutredningen utredet flere ulike konsepter, hvorav tre ble grundig vurdert opp mot
nullalternativet. De tre konseptene var:
 Konsept 1: Hver enkelt virksomhet har ansvar for sine egne journalløsninger. Det stilles
høyere krav til funksjonalitet og driftssikkerhet enn i dag. I konsept 1 er dagens nasjonale
samhandlingsløsninger styrket, blant annet ved at det etableres et nasjonalt
dokumentregister, og oversikt over pasientens legemidler blir tilgjengelig for alle aktører.
 Konsept 4: Det etableres en rammeavtale med minst to leverandører av journalløsninger. Alle
kommuner, fastleger og andre private avtaleparter skal bruke en av løsningene i
rammeavtalen. Samhandling med spesialisthelsetjenesten videreføres gjennom dagens
løsning med dokumentdeling, men vil være mindre integrert enn i konsept 7.
 Konsept 7: Det anskaffes én nasjonal journalløsning for alle tjenesteområder i kommunal
helse og omsorgstjeneste med helhetlig samhandling. Løsningen skal brukes av alle
kommuner, fastleger og andre avtaleparter. Konseptet har høyt ambisjonsnivå for
samhandling med spesialisthelsetjenesten.
Alle tre konseptene viste høyere måloppnåelse og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn
nullalternativet. Konsept 7 ble ansett som klart best.

Forprosjektet
Et samlet Nasjonalt e-helsestyre ga sin støtte til direktoratet for e-helse sin anbefaling om konsept
7 i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018. I etterkant ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring
som støttet konseptvalget og anbefalte at forprosjektet ble iverksatt så raskt som mulig. Arbeidet
ble avsluttet i februar 2020, og det ble overlevert et sentralt styringsdokument (SSD) til Helse og

omsorgsdepartementet. Det sentrale styringsdokumentet tok særlig for seg teknologiske
hovedvalg, med en stegvis tilnærming og mulighet for videre tilpasninger og utvikling av
løsninger. Dokumentet beskriver sentrale grensesnitt og avhengigheter, blant annet mot felles
nasjonale komponenter som legemiddelliste. Dokumentet beskriver mulig
gjennomføringsstrategi og foreslår at det videre utviklingsarbeidet skal gjennomføres i to ulike
spor, at den kommunale journalløsningen må løses av kommunene selv gjennom et felles eid
aksjeselskap (program Akson journal), og at samhandlingsløsningene og felleskomponentene må
bli et statlig ansvar (program Akson samhandling), der Norsk Helsenett får et anskaffelses- og
gjennomføringsansvar. Det sentrale styringsdokumentet skal nå gjennomgå en kvalitetssikring.

Intensjonsavtaler og videre arbeid
Helse og omsorgsdepartementet har lagt sentralt styringsdokument til grunn for departementets
videre arbeid med Akson. For å sikre at Akson kan gjennomføres ønsker helseministeren at et
tilstrekkelig antall kommuner signerer en intensjonsavtale om å anskaffe en felles journalløsning.
Kravet er at minst halvparten av innbyggerne, sett bort fra Midt-Norge, skal stå bak en framtidig
nasjonal løsning, utviklet og eid av kommunene selv. Dette må være på plass før regjeringen vil
legge statlige midler inn i kommende statsbudsjett.
Arbeidet med å konkretisere og detaljere organisering og finansiering av det videre arbeidet med
å etablere et felles kommunalt eid program for Akson journal fortsetter. Dette arbeidet skal være
ferdig innen utgangen av 2020.

Fakta

Problemer med dagens løsninger
Konseptutvalgsutredning fra 2018 konkluderte med at helsepersonell ikke har god nok
informasjon om pasientene, at dagens digitale arbeidsverktøy i kommunehelsetjenesten er lite
egnet for å jobbe effektivt i, at de fleste mangler beslutningsstøtte som kan understøtte god
praksis og at mye tid som kunne gått til pleie og omsorg i stedet brukes på å innhente og
kvalitetssikre informasjon. Intervjuer gjennomført av direktoratet for e-helse med helsepersonell i
helse- og omsorgstjenesten i 2018 gir følgende bilde av dagens situasjon:
 "Det er vanskelig å finne den viktige informasjonen om pasienten i journalsystemet, og holde
seg oppdatert på eventuelle endringer.", Sykepleier i hjemmetjenesten
 "Vi har foreldre på døren som ber om 6 ukers kontroll, så vet vi ikke at de har født engang.",
Helsesøster i kommunen
 "Det blir brukt enormt med tid og ressurser i dag både i fastlegepraksis og på legevakten for å
innhente opplysninger som allerede finnes i ulike systemer […] Timevis ukentlig med
gjennomgang av epikriser og prøvesvar gir overhodet ingen inntekt. Det samme gjelder all
administrasjon og drift av legesenteret", Fastlege
Mange anskaffelser gjort i den enkelte kommune, har resultert i et stort antall journalløsninger i
ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter. Konsekvensen av flere systemer er at
informasjonen om innbygger ligger spredt i ulike systemer og er vanskelig å dele mellom ulike

kommunale tjenester og understøtter ikke pasientforløp på tvers av virksomheter, omsorgsnivå
eller tjeneste innad i en kommune.
Innbyggere vil i løpet av et livsløp være i kontakt med mange ulike aktører i helse- og
omsorgssektoren. Felles for alle aktørene er at de trenger informasjon fra innbygger og fra
hverandre for å kunne utføre sine tjenester med høyest mulig kvalitet. Samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og et bredt spekter av kommunale helse- og omsorgstjenester medfører at
mange pasientforløp går på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Behovet for å utveksle
pasientinformasjon har økt etter at samhandlingsreformen ble innført, blant annet fordi pasienter
skrives ut tidligere fra sykehusene til videre oppfølging i kommunene. Ofte opplever pasienter
og innbyggere at de må gjenta informasjon til stadig nye tjenesteledd, og at de selv må ta ansvar
for at ulike nivå og ledd i helestjenesten har oppdatert og korrekt informasjon.
Samarbeidet mellom staten og kommunene
Akson forutsetter et tett samarbeid mellom stat og kommune for å kunne lykkes. Det sentrale
styringsdokumentet og ekstern kvalitetssikring danner grunnlaget for at Helse- og
omsorgsdepartementet kan fremme en sak om videre finansiering i statsbudsjettet for 2021. At
tilstrekkelig mange kommuner signerer intensjonsavtalen vil bidra til å skape grunnlag for at
regjeringen vil gå videre. Frist for signering er 1. juli 2020. Det er lagt til grunn en tilnærming
basert på frivillighet, uten lovpålegg for kommune, fastleger og andre private aktører med avtale.
Felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. Kommunene må
organiseres på en måte som sikrer effektive kommunikasjons- og forankrings-prosesser samtidig
som en ivaretar kommunal representasjon og innflytelse på beslutninger i programmet. Alle
kommuner (utenfor Midt-Norge) vil ikke nødvendigvis være representert som eiere i «Akson
journal AS» men kommunene må sikres involvering og innflytelse. Kommunene som inngår på
eiersiden vil ha direkte innflytelse gjennom eierskapet. Vedtekter og aksjonæravtale utarbeides i
selskapsetableringen og eierstyringen av selskapet vil skje gjennom generalforsamling. Staten
åpner for å kunne inneha en mindre eierandel i selskapet med ansvar for Aksjon journal
(kommunal pasientjournal).
Finansiering
Sentralt styringsdokument anbefaler finansieringsprinsipper som omhandler tilskuddsordninger,
låneopptak og tjenesteprising. Staten legger til grunn at kommuene selv må finansiere
investeringen og forvaltning og drift av løsningen. Dette fordi kommunene også i dag har ansvar
for å finansiere egne journalløsninger. Staten har imidlertid signalisert at de vil finansiere
myndighetsoppgaver og programaktiviteter knyttet til Akson journal.
Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal journal til
8,8 milliarder kroner hvor staten dekker 1,4 milliarder. 45 % av de resterende 7,4 milliarder er
knyttet til selve gjennomføringen av programmet Akson journal, mens 55 % er lokale
innføringskostnader som i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte kommune. Det arbeides
med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne kommer til anvendelse både samlet
og over tid, slik at de kommunaløkonomiske konsekvensene av tiltaket blir tydeliggjort.

Figur 3: Foreløpig kostnadoverslag. Ressursbidrag innebærer egeninnsats i kommunene

Kommunen står fritt til å delta
Det er frivillig for kommunen(e) å delta i Akson. Kommunen, fastleger og andre private med
avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler fortsatt den enkelte
virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, føringer og standarder.
Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse)
som trolig vil bli behandlet i løpet av høsten. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk
standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil den innebære
at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne journalløsninger til enhver tid
anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav og nasjonale
fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører
samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. Deltakelse i
felles Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i
arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å
tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan
gi bedre samhandling mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i kommunal sektor
som jobber sammen om innbyggernes behov. Gevinstene av dette vil dels ligge i at det er sikrere
og mer oppdatert informasjon om pasientene, og at ansatte bruker mindre tid til å finne
informasjon.

Videre arbeid i 2020 og fremover
Det er ventet at vedtak i Stortinget skjer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for
2021 og at beslutningen offentliggjøres ved publiseringen av Prop. 1 S (2020-2021).
Gjennomføringen av tiltaket har forventet oppstart i begynnelsen av 2021, hvor første fase er
mobilisering av programmet. I løpet av høsten 2020 må Direktoratet for e-helse, kommunene, KS
og Helse- og omsorgsdepartementet starte forberedelsene til mobiliseringsfasen. Det innebærer
blant annet å forberede bemanning av "Akson journal AS" og sikre at nødvendige ressursbidrag
er tilgjengelige. I tillegg må styringsmodellen for Programmet Akson journal etableres før
mobiliseringsfasen kan starte.

Figur 4: Videre arbeid med Akson

Rådmannens vurdering og tilråding
Det er behov for at helhetlige og koordinerte behandlingsforløp i større grad understøttes av
elektronisk pasientjournal (EPJ) og digitale samhandlingsløsninger. Dagens løsninger for
pasientjournal anses ikke å dekke de krav og behov som finnes til sikker tilgjengelig informasjon
om pasienter. Dagens løsninger verken tilfredsstiller sikker informasjonsutveksling innad i den
enkelte kommune, mellom kommuner eller mellom nivåene i helsetjenesten. Dette gir både
kostnader i form av tapt helse (pga av feil eller mangelfulle informasjon) og betydelig merarbeid
for ansatte.
Framtidige lovkrav for å ivareta informasjonssikkerhet og informasjonsutveksling med andre
aktører vil gjøre at kommunene må utvikle nye journalløsninger som møter disse utfordringene.
Det reelle valget kommunene står ovenfor er å velge å utvikle og anskaffe en slik løsning alene,
eller sammen med andre kommuner.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite med sikkerhet hvor store kostnadene vil bli til
slutt. Kvalitetssikringen av sentralt styringsdokument vil kunne gi noe bedre anslag enn det vi
har i dag. Det er all grunn til å tro at kommunene i framtiden vil måtte investere betydelige beløp
i bedre pasientadministrative digitale løsninger enn det som kommunene gjør i dag – uansett om
en blir med på Akson eller ei. Det å sammenligne dagens kostnader med framtidige kostnader for
Akson er ikke hensiktigsmessig.
Alle landets kommuner inviteres til å signere en intensjonserklæring om å slutte seg til videre
arbeid med Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for kommunen på dette tidspunkt. Undertegning av
intensjonserklæringen vil være et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i
det videre arbeidet med Akson. Dette er et første steg i prosessen med realisering av Akson.
Statens videre engasjement og forpliktelse vil avhenge av at mange nok kommuner signerer
intensjonsavtalen. Rådmannen er kjent med at det er motforestillinger rundt i kommune-Norge
knyttet til prosjektet, men mener at det er fornuftig å tiltre intensjonsavtalen for å lære mer.
Fristen for å undertegne intensjonsavtalen er 1. juli 2020.
Rådmannen tilrår av Karmøy kommune signerer intensjonsavtalen.

Rådmannen i Karmøy, 04.06.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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3. Sammendrag utarbeidet av Direktoratet for e-helse, Akson: Helhetlig samhandling og felles
kommunal journalløsning
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Akson
Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge
Formål og bakgrunn
Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig
og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale
og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal
stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon,
innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for
kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og
nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester
og de som disse samhandler med. 1
Om intensjonserklæringen
Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon
om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i
vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet.
Forutsetninger for det videre arbeidet
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig
arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget.
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner
som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen
tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet.
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Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse SørØst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen.

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling
og Akson journal.
Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres.
Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder
Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig
utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible
løsninger.
Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt
som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som
ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være
mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er)
for felles kommunal journal.
Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til
investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen
i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det
til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling.
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det
legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og
etablering av "Selskapet Akson journal".
Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil
sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner
bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal". Selskapsformen kan bli endret avhengig av
utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.
Om organisering av arbeidet i 2020
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som
helhet. Formålet med arbeidet er å:
1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid
2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse,
konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer.
3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik
dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil
treffe deltagende kommuner over tid.
4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med
stegvis tilnærming til eierskap.
Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS
vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi
tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller
opsjon.

Erklæring fra KOMMUNEN
1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og
omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som
yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med
innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder.
2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for
Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta
videre basert på følgende alternativer:
a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks.
medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre
arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal
journalløsning.
b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta
i bruk felles kommunal journal.
3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den
på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.

(dato)
kommune
(sign.)
(navn)
(stilling)
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Sammendrag
Bakgrunn
Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker
tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre
digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking,
styring og forskning.
En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse.
Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle
tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering
av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson
– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling.
Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for
kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter
som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og
omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt.
Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en
ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens
videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021.
Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS
opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og
samarbeidet om oppgaver i oppdraget.
Behov
Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske
muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse.
Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den
bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for
unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått.
Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har
informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis.
Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig
helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og
virksomheter.
Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp.
Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og
forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt
ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til
informasjonssikkerhet og personvern.
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Konsept
Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles
journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning
innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at
blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme
journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov.
Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste
og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger
innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles
kommunale journalløsningen.
Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og
felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og
fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre
samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og
barnevern.
Overordnet gjennomføring av konseptet
Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:
1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring.
2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere
tiltak.
Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange
avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre
styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av
samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere
gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av
gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling.
Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring
av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative.

Figur
1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson
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Overordnet organisering og ansvarsdeling
Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:
•

Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og
videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med
kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det,
kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig
eierskap.

•

Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for
helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett
SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av
nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for
realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele
organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson
samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering
innad i programmene.
Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig
styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder
samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer, koordinering mellom
prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson.
Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning
En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster
og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning
omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal
bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres.
I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og
anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4)
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er
det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med
kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av
hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for
kostnader og forventet nytte.
Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også
forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for
stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder.
Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av
anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for
å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at
leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig.
Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det
langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner.
For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må
etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å
implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens
det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte
4
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte
konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.
Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling
Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter:
•
•
•

Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester
Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar
Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale
prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som
har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere
samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse
løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette
gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.
Kostnader
Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale
innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale
styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og
myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp,
etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale
innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer
investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.
Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning.
Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader
for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes.
Videre arbeid i 2020
Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for
samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter
og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder
avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med
intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal
journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om
deltakelse.
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Akson – Helhetlig samhandling og
felles kommunal journal

Vi kan ikke fortsette
som i dag
• Færre ressurser til å levere flere
og mer komplekse helsetjenester
• Helsetjenester flyttes fra sykehus
og institusjon til hjemmet
• Helseinformasjon deles ikke godt
nok mellom ulike deler av
helsetjenesten
• Ingen løsninger i markedet
dekker behovet

Regjeringen har en visjon om «én
innbygger – én journal».

1 av 3 sykepleiere
sier at dagens journalsystemer gir negative
konsekvenser for pasientene

33 prosent mener at
helsepersonell har feil
opplysninger om dem

2016
2012-2013

Helseplattformen bør få i oppdrag å
være et regionalt utprøvingsprogram for
det anbefalte nasjonale målbilde i
utredning av én innbygger – én journal
og et mulig startpunkt for en felles
nasjonal løsning for kommunal helse- og
omsorgstjeneste

• Helsepersonell skal ha enkel og
sikker tilgang til
pasientopplysninger

• Innbyggere skal ha tilgang på

enkle og sikre digitale tjenester

2018

• Data skal være tilgjengelig for

Stortingsmelding
Én innbygger –
én journal

kvalitetsforbedring,
helseovervåking, styring og
forskning

Vurdering av
Helseplattformen
KVU og KS1
Nasjonal kommunal løsning

2015
2005-2011

2017
• Målbilde og utviklingsretning: en
felles nasjonal løsning for helseog omsorgstjenesten

• Startpunkt: en felles, nasjonal

løsning for kommunale helse- og
omsorgstjenester

• Nasjonal styring

Utredning
Én innbygger – én journal

Målet om én innbygger – én
journal bør realiseres gjennom tre
strategiske og parallelle tiltak:
• Etablere Helseplattformen i
Midt-Norge
• Etablere nasjonal løsning for
kommunal helse- og
omsorgstjeneste
• Videreutvikle eksisterende
løsninger i spesialistVeikart for realisering av Én helsetjenesten i Nord, Vest og
Sør-Øst
innbygger – én journal

2019-2020

Sentralt
styringsdokument
og KS2
Akson – Helhetlig
samhandling og
felles kommunal
journalløsning

Tiltakene i «Én innbygger – én journal»

Akson er ett av tre overordnede tiltak innen «En innbygger – en journal» :
1

2

Helseplattformen
Midt-Norge

3

Videreutvikling av
de øvrige regionale
helseforetakenes
journalsystemer

Helhetlig samhandling
og felles kommunal
journal (AKSON)

Hva kan Akson løse?

Helhetlig
samhandling

Én felles
kommunal
pasientjournal

Akson er et tiltak som jobber
for en felles kommunal
pasientjournal og løsninger
som knytter helse-Norge
bedre sammen.

Tryggere og bedre
helsetjenester
Det langsiktige målet er at alle
aktørene i kommunal helse- og
omsorgstjeneste, inkludert fastleger,
tar i bruk felles journalløsning.

Tryggere og bedre
helsetjenester
Og at alle virksomheter som yter
helsehjelp og de som disse
samhandler med bruker felles
nasjonale løsninger for bedre digital
samhandling

Hvorfor Akson?
Behov for riktig informasjon og
gode verktøy
Kommunene har et stort behov for
bedre journalløsninger, slik at
arbeidshverdagen understøttes på
en god måte og helsepersonell har
riktig informasjon om pasienten når
de trenger den.
Akson journal

Samhandling
Behovene for samhandling mellom
innbygger, helsepersonell og andre
kommunale og statlige tjenester er
omfattende og det er behov for en
helhetlig samhandlingsløsning.
Akson samhandling

44 kommuner og mer enn 300
helsearbeidere fra ulike profesjoner
innen den kommunale helse og
omsorgstjenesten har bidratt med å
utrede behovet for tiltaket Akson

Viktige forutsetninger i
Aksontiltaket
• Oppleve én løsning – men kan bestå av
ett eller flere systemer
• Ulike arbeidsflater til ulike
helsepersonell
• Balansere behov for deling av
strukturerte data og fritekst
• Tilrettelagt for fremtidig fleksibilitet,
innovasjon og tjenesteutvikling

Gjennomføringsløp

2019

2021

2020

Regjeringsbehandling i august
Forprosjekt
Akson etablert
våren
Ekstern
kvalitetssikring KS1

Forprosjektrapport
levert (SSD)
29. februar

Intensjonserklæringer
fra kommuner innen
1. juli 2020
Ekstern kvalitetssikring
KS2

Selskapet Akson journal
planlagt etablert

Stortingsbehandling
i desember

Forprosjektrapporten
(SSD)

Rapporten beskriver hvordan
tiltaket skal gjennomføres, styres,
organiseres og finansieres.

Finansiering av Akson
• Felles kommunal journal anbefales
finansiert av kommunene
• Det foreslås at staten finansierer
program- og myndighetsoppgaver
• Staten foreslår å finansiere Akson
samhandling steg 1
• 41% er ikke betalbare ressursbidrag

Akson samhandling – steg 1

Staten
709 mill

Akson journal

Staten
1,4 mrd

Kommunene
7,4 mrd

Lokale og regional ressursbidrag (ikke-betalbare kostnader) på 2,9 mrd.

Videre utredningsarbeid:
• Organiseres i ett felles prosjekt der stat
og kommune er likeverdige parter.
• Helse- og omsorgsdepartementet, KS og
kommunene Bergen, Oslo, Stavanger,
Kristiansand, Bærum, Bodø og Vinje som
foregangskommuner.
• Første fase av utredningsarbeidet
planlegges å ferdigstilles før sommeren.
• Utarbeide et veikart for e-helse og
utrede helhetlig styring innen
oktober 2020

Hva betyr det å stå utenfor Akson?
Må tilpasse seg
nye krav

Må utvikle egne
journaler

Strengere krav til
anskaffelse, utvikling
og forvaltning i ny ehelselov

Selv sørge for at
journaler utvikles i tråd
med lovkrav, standarder
og slik at de
understøtter behovene i
fremtidens helse- og
omsorgstjeneste.

Mister mulighet til
felles anskaffelse
Sammen får kommuner
mer bestillerkraft i dialog
med leverandører. Ikke
rasjonelt å bestille hver
for seg.

Intensjonserklæringen
• Intensjonserklæringen er et uttrykk
for kommunens støtte til og
intensjon om deltakelse i det videre
arbeidet med tiltaket Akson
• Ingen kjøpsforpliktelse eller annen
økonomisk forpliktelse for
kommunen
• Frist for signering er 1. juli på grunn
av regjeringsbehandling i august

Veien videre –
nå er det opp til oss
• Det trengs et «ja» fra nok kommuner
for at arbeidet med Akson videreføres.
• Spørsmålet må den enkelte kommune
ta stilling til.
• Statens bidrag forutsetter
intensjonserklæringer fra kommuner
som representerer minst halvparten av
befolkningen utenfor Midt-Norge.
• Videre arbeid forutsetter også vedtak i
regjeringen og Stortinget.

Ta kontakt med oss akson@ks.no
Ta kontakt med X i kommunen
Ta kontakt med X i regionen

( om denne er oppgitt)

Les mer på KS.no/Akson
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Krog (MDG) foreslo følgende:
Da HTM er av den oppfatning at det er viktig å få frigjort så store deler av Karmsundet for fangst av krabbe
og andre skalldyr bes det om følgende oppfølging fra administrasjonen:
1. HTM ber administrasjonen ta kontakt med Mattilsynet for om mulig å få etaten til å prioritere en ny
vurdering/undersøkelse av status på miljøgifter i Karmsundet, og klargjøre hvor lang tid det det vil ta før et
slikt prosjekt kan gjennomføres.
2. HTM ber administrasjonen undersøke hvor mye en slik undersøkelse vil koste å gjennomføre, dersom
denne skal utføres med kommunale midler, eventuelt som et spleiselag med andre statlige etater.
Krogs forslag oversendt administrasjonen.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Karmsundet er forureina av gamle synder, og delvis av noverande utslepp. Det er difor gitt
kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe av Mattilsynet. Den førre vurderinga til Mattilsynet er
frå 2005.
Ei av utfordringane med miljøgifter er at dei brytast ned svært langsamt. Dette gjer at utslepp
som for lengst er stoppa framleis utgjer eit problem, og vil vere ei utfordring i lang tid framover.
Betre kunnskap om miljøgifter gjer at lovverket er skjerpa inn. Det er strenge krav til kva som kan
sleppast ut til sjø, vatn og luft. Alle verksemder med utslepp skal ha forureiningsløyve frå
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. I nye løyve er det stilt krav til miljøovervaking, der kvar
verksemd må undersøke korleis deira utslepp påverkar miljøet, og rapportere dette til rett
forureiningsmynde.
Hydro og DuPont har krav om miljøovervaking, og må utarbeide ein tilstandsrapport kvart
tredje år. Undersøkingar gjort av Hydro syner at det er ein nedgang i miljøgifter i Karmsundet,
men at det framleis er stader kor sedimenta er tydleg forureina. Rapporten frå 2017 syner at
sediment og blåskjel ved Høyevarde framleis er forureina. DuPont si undersøking av område
utanfor deira verksemd gir ikkje utslag på tungmetall, men her er det ikkje undersøkt for andre
miljøgifter.
Det kan konkluderast med at forureiningssituasjonen i Karmsundet stadig blir betre. Det er
likevel vanskeleg å sei kor mykje betre tilstanden er når det ikkje er tilstrekkeleg datagrunnlag og
undersøkingar. Mattilsynet seie at dei ikkje har midlar til å undersøke Karmsundet for
miljøgifter, og følgjeleg gjere ein ny vurdering av kosthaldsrådet.

Fakta/saksopplysningar:
Bakgrunn for saken
Kommunestyrerepresentantane Nils Wergeland Krogh (MDG) og Trygve Hagland (KL) har
etterspurt informasjon om tilstanden til Karmsundet, høvesvis med omsyn på
kosthaldsrestriksjonar frå Mattilsynet og Hydro sine tidlegare målingar samanlikna med
noverande utslepp.
Saka tar for seg følgjande:
- Generell innføring i miljøgifter
- Hydro og DuPont sine utslepp
- Relevante tilstandsrapportar
- Kosthaldsrestriksjon

Innleiing
Karmsundet har i dag kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe som følgje av høge
konsentrasjonar av PAH og PCB (forklart nedanfor). Den førre vurderinga til Mattilsynet var i

2005, og utsleppa har endra seg sidan den gong. Dette blant anna ved at Hydro sitt gamle anlegg
er avslutta, og følgjeleg at utsleppa av PAH til Karmsundet er redusert. Vidare er reglane for
utslepp blitt stramma inn i lov, og krav frå Miljødirektoratet og Fylkesmannen er blitt strengare
med tanke på på kva som kan sleppast ut og på overvaking av noverande og tidlegare utslepp.
Miljøgifter
Karmsundet er forureina av gamle synder, sjølv om det òg i dag er utslepp av det som kan
definerast som miljøgifter. Forskjellen frå tidlegare er at dagens utslepp i hovudsak er regulert
gjennom utsleppsløyve. Andre utslepp er i enten ulovlege eller regulert i anna lovverk.
Miljøgifter har nokre definerte eigenskapar som er at dei er:
- Organiske – Organiske sambindingar vil i hovudsak binde seg til sediment/jord eller bli
tatt opp av dyr og andre organismar, framfor å vere i dei frie vassmassane. Nokre
miljøgiftar er ikkje organiske, som til dømes uorganiske tungmetall som bly.
- Presistente - Presistent tyder i denne samanheng at dei er lite nedbrytbare og har lang
«levetid». Generelt brytast dei ned fortare i organismar enn i sediment.
- Bioakkumulerande – Dei akkumulerer seg opp i organismane, fordi inntaket er raskare enn
nedbryting. Nokre miljøgifter kan òg gå inn i næringskjeda, kor konsentrasjonane aukar
oppover i næringskjeda (sjå figur). Dei kan òg overførast til neste generasjon frå mor til
barn.
- Giftige – Dei negative effektane ved eksponering blir som regel ikkje oppdaga før etter
lang tid eller i neste generasjon. Miljøgifter medfører blant anna utvikling av kreft,
nedsett reproduksjonsevne, nerveskader eller endringar av stoffskifte.

Figur 1 – Biomagnifisering – Ein oppkonsentrering av miljøgifter i næringskjeda kallast for biomaginsiering. Ofte vil ein
ikkje oppdage forureininga før ein ser skade på dyr i toppen av næringskjeda. Då har forureininga som regel vore i lang tid
og skadane er vanskeleg å reparere | Kjelde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.

Nokre relevante miljøgifter for Karmsundet:

Polyaromatiske hydrokarbon (PAH)- Utsleppet frå Hydro var i hovudsak PAH. Desse blir danna av
ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og er vanleg å finne på branntomter, stader kor
det er brent avfall, bilverkstad og i tobakksrøyk. PAH blir relativt fort brote ned i kroppen, og er
skadelege ved langvarig eksponering. Marine organismar er spesielt sårbare for store PAH
sambindingar som Benzo[A]pyren. Denne sambindinga er forbunde med kreft hos menneske.
Polyklorerte bifenyl (PCB)- Dette er syntetisk laga sambindingar som i si tid hadde eit svært
variabelt bruksområde for sine mange eigenskapar. Dei var blant anna nytta i el-ustyr, maling,
betong, vindauge, kondensatorar og transformatorar. Stoffet vart forbode i 1980 på grunn av sine
giftige effektar. PCB kan medføre reproduksjonsvanskar, redusert fødselsvekt, diabetes og
stoffskifterelaterte sjukdommar.
PCB er vanleg å finne på gamle deponi og villfyllingar, småbåthamner og gamle industriområde.
Årsaka til at desse sambindingane framleis er relevante er ein kombinasjon av dårleg eller
mangelfull avfallshandtering av produkt som inneheld PCB og den lange levetida til PCB. I
menneskekroppen kan dei ha ein halveringstid på opp til 10 år, medan halveringstida i
sedimenter er på fleire tiår.
Tungmetaller – Til forskjell frå andre miljøgifter blir ikkje tungmetall brote ned, då dei er
grunnstoff og ikkje kjemiske sambindingar. Tungmetall «forsvinn» ved at dei bind seg i sediment
eller i organismar, og på den måten ikkje er like tilgjengelege. Nokre tungmetall er derimot
giftige når dei er bundne i kjemiske sambindingar. Dette gjeld blant anna kvikksølv. Av dei
tungmetalla som blir undersøkte i Karmsundet er det i hovudsak bly og arsen som utgjer ei
tydeleg forureining.
Utsleppsløyve og vassforskrifta
Alle verksemder som har utslepp til luft, vann eller sjø skal ha eit utsleppsløyve frå
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Verksemder som treng eit regulert utslepp av miljøgifter
må ha løyve frå Miljødirektoratet, dette gjeld blant anna for Hydro og DuPont. Når
Miljødirektoratet gir utsleppsløyve, blir dei òg tilsynsmynde og blir dei som følgjer opp
eventuelle ulovlege utslepp. Kommunen er ikkje forureiningsmynde for denne type verksemder,
og kan ikkje stille krav eller tilsyn etter forureiningslova.
Utsleppsløyve regulerer alt utslepp ein verksemd har til luft, vann og sjø, i tillegg til at det blir stilt
krav til internkontroll og rutinar for å hindre forureining. For verksemder med utslepp til sjø blir
det òg ofte stilt krav til miljøovervaking. Dette vil sei at verksemda med jamne mellomrom må
utarbeide ein tilstandsrapport som seier noko om deira utslepp i forhold til krava i vassforskrifta,
gjerne kvart tredje år. Alle utsleppsløyver kan lesast på norskeutslepp.no.
Vassforskrifta er ein del av EU sitt vassdirektiv og har som mål at alle vassførekomstar skal ha god
kjemisk og økologisk tilstand i 2021. Kva som definerast som god kjemisk og økologisk tilstand
er gitt utifrå ei liste med kjemikaliar med grenseverdiar og ei vurdering av indikatorartar og
andre parametre. Alle vassførekomstar er tilgjengelege på vann-nett.no. Det er ikkje venta at
Karmsundet skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innan 2021 p.g.a tidlegare og
noverande utslepp.

Hydro

Hydro har eit relativt nytt løyve gitt 05.12.2019. For utslepp til sjø er det i dag i hovudsak
tungmetall som blir sleppt ut. Dette gitt som ei maksimal grense per år (sjå tabell).

Dei har òg lov til å sleppe ut gass av fluorsambindingar, og svovel til luft. Alt utslepp er regulert
etter kor mykje dei har lov til å sleppe ut i månaden og i året. Utsleppet skal rapporterast til
Miljødirektoratet årleg.
Hydro har, sidan utsleppsløyve i 2015, utarbeidd 3 tilstandsrapportar. Ein av dei vil bli omtala
som ein del av vurderinga av tilstanden til Karmsundet, i tillegg til ein eldre tilstrandsrapport frå
2007.
DuPont
DuPont har eit relativt nytt løyve gitt 08.05.2019. For utslepp til sjø er det i hovudsak organisk
materiale og tungmetall som blir sleppt ut. Utsleppa er synt i tabell under.

Verksemda skal utarbeide ein rapport over miljøovervaking kvart 3. år. Resultata frå rapport i
2018 er gitt nedanfor.
Tilstandsrapportar
Dei ulike verksemdene er pålagt å ha miljøovervaking for deira utslepp til sjø. Dette for at
utsleppa ikkje skal forverre den kjemiske og økologiske tilstanden til vassførekomsta. I

tilstandsrapportane undersøker dei den kjemiske tilstanden ved å i hovudsak ta prøver av
sediment og blåskjel, og vurdere verdiane opp mot grenseverdiar i vassforskrifta. Blåskjel er ein
ofte nytta art for denne type undersøkingar, då dei er stadbundne og filtrerer vassmassane for
partiklar. Sediment er massane på botn av sjøen/vatn, og kan bestå av både mineralsk og
biologiske materiale. Miljøgiftene binder seg i hovudsak til dei biologiske/organiske materiala i
sedimenta.
DuPont tilstandsrapport for 2018
DuPont har undersøkt for dei tungmetalla som dei slepp ut i sediment, og i blåskjel. Det blei
funne minimalt med tungmetall i prøvene og vurderinga etter vassforskriften gir god kjemisk
tilstand. Det er derimot ikkje undersøkt for andre miljøgifter, som til dømes PCB og PAH. Den
kjemiske tilstanden i dette området er difor ukjent.
Rapporten fortel vidare at det er eit høgt innhald av organisk karbon, noko som gir ein dårleg
økologisk tilstand. Verksemda skal på bakgrunn av dette gjere tiltak for å auke fortynning av
organiske materiale i vassmassane, for å sikre at deira utslepp ikkje har ein negativ innverknad
på miljøet.

Hydro tilstandsrapport i 2007, inkludert samanlikning med tidlegare år.
Hydro har undersøkt PAH i sediment og blåskjel i sin rapport. Dei har òg gjort undersøkingar av
tungmetall, og tatt prøve i torsk. Undersøking av torsk seie noko om kor tilgjengeleg miljøgiftene
er for næringskjeda.

Undersøkinga synte at forureininga i Karmsundet av PAH har gått ned i alle prøvepunkt
samanlikna med tidlegare år (sjå figur). Det er høgast konsentrasjon av PAH nært
utsleppspunktet til Hydro, og konsentrasjonane minkar raskt nordover og sørover i Karmsundet.
Det blei òg funne PAH i galle frå torsk, som syner at torsk frå Karmsundet er eksponert. Det er
viktig å presisere at torsk er ein mager fisk, og at PAH i hovudsak lagrast i lever og galle og ikkje
i filet. Det er difor ikkje noko som tilseier at det er farleg å ete filet frå torsk fanga i Karmsundet.
Når det gjeld andre miljøgifter, så fann dei nokre høge konsentrasjonar av PCB og bly nord i
Karmsundet, like nord for Husøy. Det er usikkert om dette kan koplast til utslepp frå Hydro når
det er mykje anna industri i området, både no og tidlegare, som har medført forureining til sjø.

Figur 2. oversikt over konsentrasjonar av PAH i 2008, samanlikna med tidigare år. Stad for prøvepunkt for sediment er
synt i kart

Hydro tilstrandsrapport for 2017
Den sist utarbeida rapporten er frå 2017. Det er i denne rapporten undersøkt færre punkt, og
berre prøvepunkt i nærleiken av Hydro. Vidare er lovverket endra, ved ratifisering av EU sitt
vassdirektiv og vassforskrifta. Resultata er difor vurdert utifrå kriteria i vassforskrifta, kor ein ser
på kjemisk og økologisk tilstand. Det at resultata er vurdert og framstilt annleis enn tidlegare år
gjer det vanskeleg å samanlikne resultata direkte.
Resultata frå undersøkinga viser at prøvepunkt ved Høyevarde framleis er forureina med PAH i
sedimenta. Blåskjela på same stad viser høge konsentrasjonar av bly og arsen. Dette

prøvepunktet blir derfor merka med kjemisk ikkje god, medan dei andre prøvepunkta har låge
verdiar av miljøgifter og blir klassifiserte som kjemisk gode.
Utifrå at dei andre prøvepunkta har oppnådd kjemisk god tilstand, på stader kor det tidlegare
var høge konsentrasjonar, så kan mykje tyde på at tilstanden til Karmsundet stadig blir betre.

Mattilsynet og kosthaldsvurdering.
Mattilsynet vurderte i 2005 tilstanden i Karmsundet og gav kosthaldsrestriksjonar for skjel og
krabbe som følgje av høge konsentrasjonar av PAH og PCB. Mattilsynet seier i sitt brev av
18.02.2020 til kommunen på spørsmål om ny vurdering av kosthaldsrestriksjonar at:
Inntil det foreligger nye undersøkelser av de aktuelle miljøgiftene i fisk og skalldyr fra Karmsundet som
oversendes til Mattilsynet for vurdering av mattryggheten, vil den eksisterende advarselen bli stående.
Vidare står det i brevet at:
Mattilsynet har ingen frie midler til slike undersøkelser.
Dagens kosthaldsrestriksjon blir dermed ståande inntil det er gjort tilstrekkeleg med
undersøkingar av Karmsundet med omsyn på alle relevante miljøgifter.
Rådmannens konklusjon

Sjølv om konsentrasjonane av miljøgifter har blitt lågare, synte undersøkinga i 2017 at det
framleis er høge konsentrasjonar av PAH ved Hydro. Vidare er det ikkje gjort undersøkingar av
denne type miljøgifter lenger nord i Karmsundet. Det har vore, og det er, framleis mykje industri
mot Karmsundet med varierande grad av lovlege og diffuse utslepp. Det er difor vanskeleg å seie
noko om forureiningssituasjonen totalt, sjølv om mykje tyder på at det er ein betring.
Om Mattilsynet gjer ein ny vurdering basert på dagens tilgjengelege informasjon er det høgst
truleg at fleire område langs Karmsundet framleis vil få ein restriksjon grunna tidlegare eller
noverande industri.

Rådmannen i Karmøy, 25.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED
OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 89/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å
VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER KORONAUNNTAK
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 63/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 (H 2,KrF 1,MDG 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.

2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Runar Lunde
14/3700

Arkiv: L12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

19.05.2020

MINDERTIDLIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSFRAMSTILLING
Når et forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest og senest
innen 12 uker ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§12-10 og
12-11.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement er hovedutvalg teknisk og miljø delegert
følgende myndighet:
«Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag. Jf §§ 12-2, 12-3, 4-1 og 4-2.»
Normalt bruker Karmøy kommune rundt 12 uker fra planforslaget er sendt inn til kommunen til
det fattes vedtak i hovedutvalg teknisk og miljø om at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn. I sommermånedene blir tidsfristen erfaringsmessig overskredet da det går 12 uker
mellom møtene før og etter sommer. Konsekvensen vil være at prosjektene blir utsatt tilsvarende
tid.
Karmøy kommune skal tilstrebe en effektiv saksbehandling for plansaker, spesielt under
pågående pandemisituasjon. Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde
aktivitet i samfunnet, og en manglende framdrift kan få alvorlige konsekvenser for aktørene som
fremmer planen.
Byggenæringens landsforening sendte den 26.03.20 et brev til alle landets kommuner der det ber
om en rekke tiltak for å opprettholde fremdriften knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig effektiv
kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor byggesaksbehandling.
Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Det er allerede registrert henvendelser om å holde høy framdrift i reguleringsplaner slik at
aktiviteter kan framskyndes, eksempelsvis landsfallsanlegget på Kalstø som har ønsker om å
sette i gang arbeid snarest for å beskytte gassrørledninger.
Normalt behandles en plansak i hovedutvalg teknisk og miljø to ganger. Første gang tas det
stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Når planforslaget har vært utlagt
til offentlig ettersyn, skal den opp til utvalget for andre gang hvor det tas stilling til om
planforslaget skal til kommunestyret for egengodkjenning evt. avslag eller om den skal sendes i
retur til administrasjonen for bearbeiding.

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har primærkompetanse til å treffe vedtak på
vegne av kommunen. Av kommuneloven § 5-3 (3) følge det at kommunestyret har en vid adgang
til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, ordfører og kommunedirektør, med
mindre det foreligger delegeringsforbud i lov.
Vedtak om å gi rådmann delegasjonsmyndighet vil i denne sak være en midlertidig myndighet
uavhengig av delegasjonsmyndigheten som er gitt i kommunens delegeringsreglement, og vil
ikke medføre endringer i eksisterende delegeringssreglement. Vedtaket er foreslått gyldig frem til
1. oktober 2020. Hovedutvalg teknisk og miljø vil derfor fra 1. oktober igjen ha myndighet til å
vedta planprogram og offentlig høring av reguleringsplanforslag jf. plan og bygningsloven §§
12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
Under den pågående covid-19 pandemien ber rådmannen derfor kommunestyret delegere
myndigheten til å fatte vedtak knyttet til offentlig ettersyn til rådmannen slik at administrasjonen
kan ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg teknisk og
miljø behandler planforslaget som normalt før det sendes videre til kommunestyret i neste
omgang.
Rådmannen erfarer at det er sjeldent kontroversielt å vedta en reguleringsplan til offentlig
ettersyn da vedtaket ikke er bindende i forhold til arealdisponeringen. Dersom det kommer inn
vesentlige konflikter i høringsperioden vil dette uansett bli behandles politisk før endelig vedtak
i kommunestyret. Rådmannen anslår at ved å delegere myndigheteten som foreslått vil
kommunens saksbehandlingstid i plansaker kunne reduseres med 2-3 måneder.
Rådmannens konklusjon
For å sikre rask og effektiv saksbehandling av planforslag under covid-19 pandemien foreslås det
nå at rådmannen får delegert myndighet til å vedta planprogram og offentlig høring av
reguleringsplanforslag. Myndigheten gjelder fra vedtakstidspunket og fram til 1. oktober 2020.

Rådmannen i Karmøy,
05.05.2020
Vibeke Vikse Johnsen sign.
Vedlegg:
1. Brev til kommunene fra BNL

Ordførere i landets kommuner

Vår dato:
Vår referanse:

26.03.2020
Jon Sandnes

Kommunene, viktig roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggsog Eiendomsnæringen
En samlet BAE-næring oversendte 22. mars 2020 et forslag til Regjeringen med tiltak for å avhjelpe
krisen utløst av Koronapandemien. Det er prekært å iverksette tiltak raskt for å holde hjulene i
samfunns- og næringslivet mest mulig i gang. Det er et mål å redusere skadevirkningene og få
samfunnslivet i gang snarest mulig etter at krisen er over.
Det er svært viktig at kommunene fortsetter å produsere reguleringsplaner og følge opp byggesaker
som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Å sørge for aktivitet innenfor det som er
mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen
hvis kommunene ikke har fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker.
Kommunal- og fylkeskommunal sektor har stor innflytelse for næringslivet. Nedenfor peker vi særlig
på tiltak knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og som offentlig bestiller:
Planmyndigheten
Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde aktivitet. Manglende fremdrift i plan- og
byggesaksbehandlingen får vidtgående og alvorlige konsekvenser i lang tid fremover. Kapasiteten for
plan- og byggesøknadsbehandling er redusert i kommunene. Det er avgjørende at kommunene, som
planmyndighet, har en konstruktiv og offensiv tilnærming til plan- og byggesøknadsbehandling i den
ekstraordinære situasjonen.
Derfor bør følgende tiltak prioriteres for å opprettholde fremdrift knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig
effektiv kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor
byggesaksbehandling. Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i
markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Offentlig bestillinger
Offentlige bestillinger er et kraftfullt verktøy og bør også benyttes offensivt som en del av
krisehåndteringen. Gjennomføring og skynde frem nye og påtenkte prosjekter er et viktig redskap for å
holde aktiviteten oppe i BAE-næringen. Å få ut prosjekter i markedet med kort ledetid er viktig.
Vedlikeholdsplanene for bygg og anlegg i kommuner og fylkeskommuner må gjennomgås for rask
oppstart av prosesser. Ved å fremskynde nye bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter gis et
virkningsfullt bidrag for å holde hjulene i gang i samfunnet når det trengs som mest.
Vennlig hilsen
Byggenæringens Landsforening
Jon Sandnes
Adm. direktør

Middelthunsgate 27
Majorstuen, Oslo, Norge

Postboks 7187 Majorstuen
N-0307 Oslo, Norge

+47 23 08 75 00
firmapost@bnl.no

www.bnl.no
Org. no. 983 060 463

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å
VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER KORONAUNNTAK
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 90/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20
Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 02.10.2018, saksnr. 111/18
Behandling:
Hagland (UA) foreslo:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ikke plan 4070.
I formannskapets møte 13.04.2015 , ble følgende vedtak fattet i forbindelse med utarbeidelse av ny
kommuneplan:
«4-23 I/L/K område 19 da. sør for Karmsund Vert ved flyplasskrysset, omdisponeres til bolig i samsvar med
innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan utarbeides av grunneierne i fellesskap for området.»
Ny plan utarbeides i tråd med nevnte formannskapsvedtak.
Albertsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KrF og MDG:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyveien/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg teknisk og
miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Albertsens fellesforslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (UA 1) for Haglands forslag.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyveien/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 06.11.2018, saksnr. 132/18
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens vegvesens planarbeid i
området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og plass for eventuell
firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men en meget
sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis mulighet til å delta i
planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i
det videre planarbeidet.
Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (Ap 2, Krf 1, MDG 1) for innstillingen.
Vedtak:
Vedtak:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens vegvesens
planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og plass for
eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men
en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis
mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig
dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Kommunestyret behandlet saken den 13.05.2019, saksnr. 54/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 4070
for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.11.2019, saksnr. 127/19
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Krogs utsettelsesforslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF, KL)

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 137/19
Behandling:
Leder opplyste om at saken skal gå direkte til kommunestyret og foreslo å trekke saken fra
sakslisten.
Hagland fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.
Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (Frp 1, Ap 2, MDG 1) for leders forslag

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke. Ny helhetlig plan for området utarbeides, der alle grunneierne i området, avsatt til
boligformål i kommuneplanen, gis anledning til å delta i planarbeidet slik at de får en reell mulighet til å
utvikle sine eiendommer.
Veiforbindelse fra hovedvei vises i plan slik at mulighet for boligbygging i hele planområdet ivaretas.
Eksisterende veirett til sjøeiendommene, sist avklart i skjønnsrett i 1971 i forbindelse med omlegging av
veien, vises i ny plan.
Allmennhetens tilgang til strandsonen må ivaretas når utnyttelse av strandeiendommene planlegges og
vises i ny plan.
Nord i planområdet må det, i planen, vises «buffersone» med støydempende tiltak mot tungindustri.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det, i ny plan vises mulighet til å lede all trafikk fra planområdet
nordover, inn på planlagt vei til Husøyvegen. Kryss Møllevegen/FV47, kan da stenges.
Hvorfor fremme ny plan, begrunnelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener foreliggende planforslag har svakheter på noen punkt og klart
forskjellsbehandler grunneierne i området. Viser her til plan- og bygningslovens § 1-1 fjerde ledd, som sier:
«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.
Det vises også til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovsfestet forvaltningsrettslig rettsregel
som stiller krav om forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelsesmyndighet på en
måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i
den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf. plan- og
bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i

Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret, jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 61/20
Behandling:
Vikshåland (Sp) foreslo følgende:
Planen vedtas på betingelse av at:
§21, siste setningen strykes.
Innstillingen med Vikshålands tilleggsforslag/endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12,
med følgende endring:


§21, siste setningen strykes.

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/593

Arkiv: PLANR 4070
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

02.10.2018
06.11.2018
13.05.2019
05.11.2019
03.12.2019
21.01.2020
19.05.2020
15.06.2020

PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4070 for Velde, øst for flyplasskrysset. Planområdet ligger
mellom vågen i øst, Umoe sine lokaler i nord, fylkesveg 47 i vest og ubebygde boligtomter i sør.
Området består av eiendom gnr. 88 bnr 9 m.fl., og har et samlet areal på ca. 15,7 da.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhus, frittliggende småhus,
kjørevei, gatetun, gangvei, parkering, annen veigrunn grøntanlegg, grønnstruktur og turvei.
Planforslaget legger til rette for 3 seksmannsboliger og 15 eneboliger, totalt 33 boenheter.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til bolig.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), skal området
ha en utnyttelse på 2 boliger/daa. Planområdet Velde øst ligger ikke innenfor de prioriterte
utbyggingssoner som fremgår av ATP. Området ligger i forlengelsen av/nord for eksisterende
boligområde på Fiskå, og i et område hvor det i dag er mange publikumsrettede og besøks/arbeidsplassintensive funksjoner (Husøy havn, Haugesund lufthavn, Hydro, Gassco mv.). Det er
sykkelavstand til skole, barnehage og nærbutikk. Kollektivtrase ligger inntil planområdet.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert, plan 404 Velde, godkjent 04.03.1975 og avsatt til industriformål.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Utenom adkomstveien er planområdet ubebygd. Det går en kjerrevei/grusvei til
nausteiendommene øst for planområdet. Utover dette er det ikke eksisterende infrastruktur i
området.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere en
kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen å overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr. Kapasitetstester
vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser at tilgjengelig
kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo internt i
planområdet.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):

Like øst for planområdet ligger en rekke med nausteiendommer. Disse har veirett over
planområdet. Dette er ivaretatt gjennom planarbeidet. Det er regulert parkeringsplass for
nausteiendommene i enden av adkomstveien (gatetun GT1).

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Bebyggelsen er planlagt strukturert slik at den mindre eneboligbebyggelsen blir liggende mot
eksisterende eneboligbebyggelse i sør. De større seksmannsboligene blir liggende nærmest
industrihallene i nord, slik at de tar opp volumet i bygningsmassen.
Det er planlagt en gjennomgående gangveitrase hele veien fra gang- og sykkelveien langs fv. 47
til turveien ved strandlinjen. Denne skal holdes åpen slik at strandlinjen fortsatt vil være allment
tilgjengelig etter utbygging. Denne gangtraseen ligger sammen med lekeplass og
uteoppholdsareal, samt arealer båndlagt etter kulturminneloven. Åpningene gir lys og rom
mellom boligene. Det ligger for øvrig en smal eiendom mellom planområdets turvei og sjøen,
slik at turveien ligger ikke i kant med sjøen.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses. Skissen er
vedlagt saken.
Overvann skal ledes til sjøen.
Det er ikke selvfall på tomten, så det må etableres en privat pumpestasjon. Kommunal
avløpsledning ligger i Husøyvegen, og kan tilkobles der.
Beregninger i vannmodulen viser at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom
planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
Det er behov for ny trafostasjon i området. Denne skal stå på henvist sted, vist i plankartet med
formål E.
Barn og unge:
Planforslaget oppfyller kommunens norm til lek- og uteoppholdsarealer. Planforslaget har areal
for opparbeidet lekeplass, samt areal for fri lek.
Planområdet ligger i skolekretsen til Håvik barneskole, avstand ca. 2,6 km. Det er gang- og
sykkelveg til denne skolen. Det imidlertid ikke umulig at noen av de potensielle barna i det nye
boligfeltet vil være elever ved Avaldsnes barneskole. De må i tilfelle enten krysse fv. 47 eller
Husøyvegen dersom de skal sykle til skolen. Husøyvegen er nærmere omtalt i eget avsnitt.
Planområdet har direkte gangadkomst til eksisterende gang- og sykkelvegnett langs fv. 547.
Busstopp grenser til planområdet.

Innenfor planområdet er det lagt opp til felles parkeringsareal, der eneboligene nås via interne
gangveier. Dette konsentrerer biltrafikken og gir områder uten biler.

Folkehelse:
Planforslaget har kartlagt støy og luftforurensing. Ut i fra disse kartleggingene, er det foreslått
tiltak i planen for å holde akseptable støynivå i planområdet. Se § 40 for rekkefølgekrav knyttet
til støytiltak. Det er ikke funnet at det er behov for tiltak rettet mot luftforurensing.
Planområdet er ellers i sykkelavstand til skoler, og i gangavstand til barnehager og
dagligvarebutikk. Det legger opp til to ulike utbyggingsformer, som gir mulighet for en større
variasjon i familietyper. Følger en Helganesvegen (europavei 134) er det kort vei til turområder i
indre deler av Karmøy.
Planområdet legger opp til felles lek- og uteareal sentralt i bebyggelsen. Dette reduserer sjansen
for at noen foretar kriminelle handlinger i disse områdene. Biltrafikken har en adkomstvei, som
gjør det lett å holde oversikt over trafikken i området.
Det er gangadkomst fra gang- og sykkelveien langs fv. 547. Dette kan gjøre at det er mindre
oversikt over gående i planområdet. Veid opp mot andre interesser, som trafikksikkerhet for
myke trafikanter og allmennhetens tilgang til sjø, samt at lekeplassen i området vil være den
eneste opparbeidete lekeplassen mellom Fiskå og Veldetun, har tilgjengelighet for gående veid
tyngst i vurderingen.
Naturmangfold:
Planområdet er ikke utbygd i dag. Det er et område med blandet ung skog og gressvekster.
Grønne lunger av denne typen er viktige for mange arter, særlig små dyr, edderkoppdyr, bløtdyr
og insekter som kun beveger seg over korte avstander. Utbygging vil medføre tap av
leveområdene for disse artene.
Planforslaget har områder som det ikke skal være inngripen i. Disse er vist som GRØN i
plankartet. Noe av dette vil bli opparbeidet som lekeplass og uteområder (se vedlagte
illustrasjoner). Utenom lekeplass og uteoppholdsplass vil disse områdene fortsatt være
tilgjengelige for diverse små vesen etter utbygging.
Det er ikke registrert arter, miljø eller naturtyper som gjør det nødvendig med spesielle hensyn
etter naturmangfoldloven i planområdet.
Andre forhold:
Det er to automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Disse er båndlagt i henhold til
kulturminneloven og vist i plankartet med båndleggingssone.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen skal ikke bygge ut i området, og det er ikke offentlige areal i planforslaget som skal
overtas av kommunen for drift og vedlikehold.

SAKSBEHANDLING:
Hovedutvalg teknisk og miljø fant i møte 6.11.2018 grunn til ikke å fremme forelagte planforslag.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 11 begjærte Arkitektkontoret Brekke Helgeland
Brekke på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS planen fremlagt for Karmøy kommunestyre.
Kommunestyret la prinsippet om likebehandling i forvaltningssaker til grunn, og saken ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen i Rogaland reiste ved brev datert 04.07.2019 administrativ innsigelse til
planforslaget, på bakgrunn av hensynssonene rundt de automatisk fredete kulturminnene i
planområdet (H730_1 og H730_2).
Innsigelsen ble oversendt til forslagstiller og fagkyndig, som mente at dette skulle være avklart
tidligere i utarbeidelsen av planforslaget. De oversendte korrespondanse og revidert forslag til
kommunen, som sendte dette til fylkeskommunen. I brev datert 09.10.19 trekkes innsigelsen til
planforslaget på bakgrunn av tidligere vurderinger i saken og reviderte planbestemmelser.
Behandlinger:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 111/18 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyvegen/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 06.01.18 - sak 132/18 og følgende vedtak ble fattet:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesens planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og
plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i
planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk
bindende, men en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige
grunneiere i området gis mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett
over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av Karmøy kommunestyre 1.gang i møte
den 13.05.19 - sak 54/19 og følgende vedtak ble fattet:

Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til detaljreguleringsplan
4070 for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, 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 12.07.19. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............04.07.19, 09.10.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................10.07.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................26.06.19
4. Mattilsynet .........................................................................13.06.19
B. Private merknader:
1. Nils Johannes Severin Bowitz - Øygarden ......................10.07.19 (mottaksdato – merknad er
udatert).
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 3. gang i møte den
21.01.20. – sak 07/20, og følgende vedtak ble fattet:
1.

Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med
anbefaling fra kommunalsjef teknisk.

2.

De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er
vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 28.01.20-10.03.20.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....16.03.20
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv ..........04.02.20
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................07.02.20
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................10.03.20
B: Private og organisasjoner
1. Nils J. S. Bowitz - Øygarden .............................................09.03.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.

RÅDMANNEN SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig fagmyndighet, og planen kan
godkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til planforslaget. Rådmannen vil i
denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte uttalelsene.
Rådmannens kommentarer:
Rådmannens konkrete vurdering av planen er at det ikke foreligger forhold som skulle tilsi at
planen ikke kan godkjennes. Veiadkomster og forhold til fylkesveien og europaveien er avklart i
planarbeidet.
Det eneste punktet som kan diskuteres i saken er nærheten til havnen. Husøy havn er en aktiv
havn, og det har vært en historie med klager på støy fra havnen fra boligområdene som ligger
rundt. Området er derimot avsatt til boligareal i kommuneplanen, og det er gjort målinger på
støy i planarbeidet. Boliger og uteareal skal tilfredsstille krav til nedre grenser for støy.
Rådmannens konklusjon:
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, datert 19.05.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 20.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Gjeldende kommuneplan – utsnitt
4. Gjeldende reguleringsplan
5. Plankart, datert 19.05.20
6. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
a. Kapasitetstester vannmodul
b. Støyrapport
c. Illustrasjon
d. Notat til skisse teknisk plan
e. Skisse til teknisk plan
f.

Brannteknisk vurdering

g. Sol/Skyggediagram
h. Snitt
i.

Profil gatetun

7. Uttalelser
a. Merknader til offentlig ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Mattilsynet
v. Statens Vegvesen – Rogaland
vi. Nils J. Bowitz - Øygarden
b. Begrenset ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – forvaltning
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Statens vegvesen – Rogaland
v. Nils J. Bowitz - Øygarden

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.
Offentlig ettersyn, frist for merknad 12.07.19:
Uttalelser fra offentlige etater:
Mattilsynet, 13.06.19:
Mattilsynet går ut ifra at det er nok drikkevann i planområdet. Dersom jordmasser skal flyttes må
det tas hensyn slik at man unngår spredning av eventuelle planteskadegjørere.
Kommentar fra forslagstiller:
Utført kapasitetstester og rekkefølgekravet i planbestemmelser § 39 som fastsetter at teknisk
anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av Karmøy
kommune sikrer at planområdet får tilstrekkelig drikkevann/brannvann.
Planbestemmelser § 45 sikrer at det ved evt. deponering av jordmasser fra planområdet til andre
lokaliteter påses at eventuelle planteskadegjørere/organismer iht. Forskrift om fremmede
organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1, ikke blir spredt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens vegvesen, region Vest 26.06.19:
Statens vegvesen legger til grunn at forslagstiller har detaljtegnet krysset og undersøkt at
kryssutforming iht. vegnormalens krav er gjennomførbart.
Statens vegvesen frafaller kravet til undergang under E134 Husøyvegen, men forutsetter at
rekkefølgekravet til trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen
retning nord i krysset E134/fv. 47 gjennomføres iht. planbestemmelse § 41.
Kommentar fra forslagstiller:
Krysset er utformet og kvalitetssikret av fagkyndig Ing. John Alvseike Rådgivende ingeniørfirma
og forutsettes å kunne oppfylle krav i vegnormal N100.
Ved utbygging iht. vedtatt plan vil rekkefølgekrav som satt i planbestemmelser § 41 bli oppfylt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, 04.07.19:
Boligtetthet:
Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer at planlagt antall boenheter faktisk blir
oppført.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern:

Uteoppholdsareal (GRØN1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter lov om
kulturminner. ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er
planlagt gir krav om til sammen 1650 m2 uteoppholdsareal. Av disse skal minimum 150 m2 være
nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25 boenheter gir videre krav om
områdelekeplass/kvartalslekeplass på 1500 m2. Bestemmelsene setter krav om nærleik/
kvartalslekeplass på minimum 750 m2. Fylkesmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr.
Krav i ATP - Haugalandet for nærlekeplass og områdelekeplass/kvartalslekeplass blir
innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3, er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette er
godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet krav om
å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498 med 5 meters
sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen.
Videre ble det også fremmet krav om å markere området rundt de automatisk freda
kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i plankartet med tilhørende bestemmelser i
reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av kulturminnene gjennom regulering til
hensynssoner er å få vurdert dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert
at fylkesrådmannen vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres
nødvendige arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt med i
plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett inntil
hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg nødt til å reise
administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende reguleringsbestemmelse for
hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to steinalderboplasser med ID
127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i gang noen form for tiltak som kan skade, ødelegge eller
utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med
kulturminnemyndighetene på forhånd, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis
fremmes i form av en reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for arkeologiske
kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen utvalgte kommuner.
Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til spesialområde bevaring hadde vært
utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig skjemming. Undersøkelsen viser at så mange
som 57 % av de aktuelle kulturminnene har blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ

påvirkning. I rapporten blir det blant annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å
regulere store områder, da de største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å
minske faren for skader på kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide
buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av hensynssone 11-8
c). Formålet med hensynssonen er å hindre skader på kulturminnene, og å redusere/ hindre
skjemming ved at det oppføres bygg, infrastruktur og andre inngrep tett inntil de automatisk
freda kulturminnene. Dette innebærer at en må finne andre løsninger for utforming av
infrastruktur og oppføring av enkelte bygg som pr. i dag er planlagt tett inntil H730.
reguleringsbestemmelsen for 11-8 c) åpner opp for at kravet om områdelekeplass/
kvartalslekeplass kan oppfylles innenfor arealet som båndlegges av hensynssonen. Utforming av
lekeplass og installasjoner knyttet til denne må avklare med kulturminnemyndighetene før
igangsetting. Følgende reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 c) må innarbeides i planen:
Hensynssone 11-8 c) – bevaring kulturminner og kulturmiljø (sosikode H570) Hensynssone 11-8 c)
omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner markert som H730. Det er ikke tillatt å oppføre bygg
eller anlegg innenfor området. Det forutsettes videre at eventuelle mindre installasjoner i området skal ha
en god landskapstilpasning av hensyn til nærliggende, automatisk freda kulturminner. Det vil være mulig
å lage tursti, sette opp benker osv. innenfor området, men alle tiltak innenfor hensynssone 11-8 c) må
avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de automatisk
freda kulturminnene. Saken blir da oversendt Riksantikvaren med en tilrådning fra
fylkesrådmannen og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Som nevnt innledningsvis,
vil fylkesrådmannen kunne tilrå at en dispensasjon gis på vilkår av at det gjennomføres
arkeologiske undersøkelser i forkant av utbygging.
Fylkesrådmannen ber om å få tilbakemelding raskest mulig dersom tiltakshaver ser at endring av
planen for å unngå konflikt med de automatisk freda kulturminnene ikke lar seg gjøre og derfor
ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet. Vi vil dermed sende saken til Riksantikvaren som
er rette dispensasjonsmyndighet.
Ny uttale vedrørende hensynssone 11 – 8 c) H570, 09.10.2019:
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke As som har foregått etter at vår
uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger av
behovet for hensynssone 11 – 8 c)H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov for en
ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.

På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser. Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda
kulturminner ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og
alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet.
Kommentar fra forslagstiller:
Boligtetthet:
For frittliggende småhus fremkommer antall boenheter tydelig av plankartet. For konsentrert
småhus er det påført planbestemmelse § 1 at det skal etableres min. 20 boenheter i område KS.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern:
Det er planlagt 35 boenheter i planområdet. Dermed kreves det iht. Karmøy kommune sin
kommunaltekniske norm 2,6 daa felles uteoppholdsareal inkl. nærleik/kvartalslek som i dette
tilfelle er dokumentert oppfylt. Plasseringen av den sammenhengende grøntstrukturen som
ivaretar er nøye vurdert; for å ivareta kulturminner, for å ivareta krav til nærleik/kvartalslek, for
å ha bilfritt uteoppholdsareal, samt for å være lett tilgjengelig for boligene i planområdet.
Formål grønnstruktur er brukt på uteoppholdsarealet for å kunne kombinere med kulturminnene
beliggende i H730-soner. Område GRØN1 skal, med unntak av areal avsatt i sone H730_2,
opparbeides med et utstyrsnivå som tilsvarer det som fremkommer av kommunalteknisk norm
for nærleik/kvartalslek. Av planbestemmelse § 30 fremgår at; «Arealer belagt med
båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal brukes for
frilek/rekreasjon i naturtilstand, for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr. pkt. §§ 36 og
37).
Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærleik/kvartalslek med parkmessig
oppholdsareal. Opparbeidet nærleik/kvartalslek skal totalt være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i
nærleik/kvartalslek skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.» Arealer som
ikke bearbeides, dvs. H730-sonene, vil etter opparbeidelse fremstå som en grønn visuell lunge
som fritt kan brukes til frilek/rekreasjon, og som følgelig har den samme bruksverdien som det
opparbeidede området på 750 kvm.
Uteoppholdsområdet oppfyller det totale arealkravet på 2,6 daa (dvs. 75 kvm x 35 boenheter), det
inneholder alle funksjoner for nærleik/kvartalslek som fremkommer av kommunalteknisk norm,
brukbarheten for ulike alders-/funksjonsgrupper er ivaretatt, illustrert kvalitet på opparbeidelsen
er god. Det kan ikke være slik at arealfordeling mellom nellik/kvartalslek/uteopphold må være
fastsatt «i stein», overganger må kunne være glidende når alle påkrevde funksjoner integreres i
en sammenhengende grønnstruktur som totalt sett oppfyller arealkrav til kommunen.

Kulturminner:
Ved utarbeidelse av plankartet er H730 soner forholdt seg til sone for kulturminne inkl.
sikringssone på 5 m som vist i kartvedlegg levert fra Fylkeskommunen v/Kulturavdelinga den
18.04.2016. Om myndighetene forutsetter at det skal avsettes H570 sone med ytterligere en

buffer til tidligere vist sikringssone, slik som vist i kartvedlegg levert fra Fylkeskommunen
v/Seksjon for kulturarv dat. 04.07.2019, så måtte det vært vist ved første innspill. Det må kunne
forventes forutberegnelighet i en plansak. I innspill dat. 18.04.2016 var ikke vist og beskrevet
«utvidelse av buffersonen» slik som det er beskrevet i innspill dat. 04.07.2019.

Bilde 1: Kulturminne med 5 m sikringssone Kilde: Kulturavdelinga innspill dat. 18.04.2016

Bilde 2: Kulturminner med vist buffersone til sikringssone (vist med blått)
Kilde: Seksjon for kulturarv merknad dat. 04.07.2019

Planbestemmelse § 36 er revidert iht. merknad dat. 18.04.2019. Av bestemmelse § 36 fremgår nå;
«Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2 ligger det to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan
skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på
førehand avklaras med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.»
For og ytterligere ivareta kulturminnene ved planens gjennomføring er det som et ekstra tiltak
lagt inn bestemmelse § 37 som sier; «Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 –
H730_2 midlertidig gjerdes av for ikke å gjøre inngripen i kulturminner ved gjennomføring av
planen. Midlertidig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk plan.»
I forbindelse med utarbeidelse av planforslag var det en uformell dialog med
kulturminnemyndigheten. Vi fikk oversendt kostnadsoverslag på kulturminneundersøkelse som
ble gitt ved tidligere utført reguleringsarbeid. Kostnad ble vurdert og det ble besluttet som
uaktuelt å søke om dispensasjon. Det var ytterligere dialog med myndigheten for å finne løsning
på hva arealformål som kunne kombineres med kulturminnene når disse skulle opprettholdes.
Med bakgrunn i denne korrespondansen, her vedlagt, ble planforslag utformet i god tru slik som
det nå foreligger
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Boligtetthet:
Ingen ytterligere kommentar.
Leke – og uteoppholdsareal:
Det er totalt 2,6 dekar grøntareal som inngår i leke- og uteoppholdsarealene. Av dette skal
750kvm opparbeides. Kommunalsjef teknisk ser ikke noe motsetningsforhold mellom at de
resterende 1850 kvm er både lekeareal og områder vernet etter kulturminneloven. At det ikke kan
gjøres inngrep hindrer ikke noen i å oppholde seg på området, eller bruke området som areal til
fri lek og aktivitet. Kommunalsjef teknisk mener heller det er en fordel at boligfeltet både får
areal som er opparbeidet til lek- og oppholdsareal, men også har areal som forblir naturlige.
Kulturminner:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesmannen i Rogaland, 10.07.19:
Uteoppholdsareal:
Fylkesmannen gir faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærleik/kvartalslek er i
samsvar med regionalplan for areal – og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet).
Retningslinjene for mer enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/kvartalslekeplass på
minimum 1500 m2.

Boligtetthet:

Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen.
Parkering:
Det er viktig at det blir lagt til rette for god dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive
føringer for bilparkering. Vi gir faglig råd om at det blir lagt til rette for 2 – 3
sykkelparkeringsplasser per bolig og at gitt antall sykkelparkeringsplasser sikres i
bestemmelsene for alle boligene.
Støy:
Vedlagte støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette
vil gi redusert boligkvalitet og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet
planbestemmelser med grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi anbefaler at avbøtende tiltak er i
tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv:
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre
på område P1.
Kommentar fra forslagstiller:
Uteoppholdsareal:
For uteoppholdsareal jfr. kommentar til Fylkeskommunen. Det er vurdert at planforslaget
ivaretar pkt. 5 a og b i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Boligtetthet:
For boligtetthet jfr. kommentar til Fylkeskommunen.
Parkering:
Parkeringsdekningen som fremgår av planforslaget er restriktiv. Dekningen som fremkommer av
plankartet er 1,25 p-plasser per boenhet. Dette er den laveste dekningen som kommunalteknisk
norm åpner for når p-plasser brukes i fellesskap.
For område KS er planbestemmelse § 5 revidert slik at det kreves 3 sykkelparkering, hvorav min.
2 plasser skal være ved boligens adkomst og 1 plass kan være i sportsbod. For område FS er det
ikke behov for bestemmelse om sykkelparkering. Tomtenes areal/størrelse tilsier at det er mulig å
parkere min. 3 sykler ved boligen.
Støy:
Støy vil bli håndtert iht. støyrapport datert 07.08.2018.
Natur- og friluft:

Turvei er forlenget mot nord for å gå sammenhengende fra sør til nord. Åpenhet og
tilgjengelighet for allmenhetens frie ferdsel over P1 er tilsvarende fjernet fra f_P1, jfr. § 26, da
denne funksjonen nå ivaretas av turveien.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Merknader fra private:
Nils Bowitz – Øygarden, ikke datert:
Vedlagt er et tilleggsforslag til planen som kan være et utgangspunkt for videre dialog mellom
alle grunneiere i området.
Forslaget tar høyde for intensjonene i vedtaket i Hovedutvalg teknisk og miljø 06.11.2018 som
lyder:
"Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesensplanarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen Helgalandsvegen. Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der
oppsamlingsveg og plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen
er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men
en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis
mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig
dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet."
Kommentar fra forslagstiller:
Vi viser til merknad med vedlegg og forholder oss til at:
-

Vedtak i Hovedutvalg teknisk og miljø dat. 06.11.2018 ikke er gjeldende.

-

Kommuneplanen for Karmøy ikke viser utfyllinger i strandsonen i hamnebassenget til
Husøy Næringspark.

-

Fylkeskommunen v/Regionalplan og Fylkesmannen ved innspill til oppstart planarbeid
har fokusert på tilgjengelighet i strandsonen og grønn sone ned mot sjøen.

-

Skjønn som ligger vedlagt denne merknad omtaler veirett til nausteiendommer. Veirett er
ivaretatt med 3,5 m kjørebredde frem til naustområdet/parkeringsplass/snuplass. Frem til
øvrige sjøeiendommer er adkomst ivaretatt med turvei som samtidig betjener
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen. Kjørevei og turvei vil ved planens gjennomføring
bli opparbeidet på bekostning av utbygger av plan 4070. Rettigheter som fremkommer av
skjønn er dermed vurdert ivaretatt i planforslag.

-

Statens vegvesen har fastsatt byggegrense mot fv. 47. Denne forholder seg planforslaget
til. Det foreligger ikke andre merknader fra Statens vegvesen, som også har hatt saken til
ettersyn.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Kommunalsjef teknisk vil igjen benytte anledningen til å påpeke at arealformålet i sjø i
havnebassenget til Husøy Indre Havn er «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone». Dette formålet i sjø er like bindende som et hvilket som helst formål på land. Ergo
er det ikke planlagt noen utfylling i havnebassenget, og utfylling vil være i strid med gjeldende
kommuneplan. Kommunalsjef teknisk viser til pbl § 1 – 2. Lovens virkeområde.
Begrenset ettersyn – perioden 28.01.20-10.03.20:
Offentlige instanser:
1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til
høringen:


Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveinettet. Som en følge av kommune- og
regionreformen har en rekke veier over hele landet fått nye veinummer. Fv. 47 sitt
nye veinummer er fv. 547. Vi ber om at det nye veinummeret innarbeides i
plandokumentene.
 I Statens vegvesens merknad, datert 29.04.2016, ble det stilt krav om byggegrenser
på 30 meter målt fra fylkesveiens senterlinje. Vi minner om at vei f_V1 ikke må
plasseres i strid med byggegrensen. Dette gjelder alle veikroppens elementer.
 Vi ber om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innenfor byggegrensen
må det ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større
innretning iht. Vegloven, kommentarutgaven, § 30 første ledd».
 Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes til
veimyndigheten for gjennomsyn. Dette må sikres i planbestemmelsene.
Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.
Rådmannen sin vurdering:
 Fv. 47 er rettet til fv. 547 i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen. I
planens øvrige dokument har kommunen kun PDF versjoner som ikke
åpner for redigering.
 f_V1 er kontrollert, og ligger utenfor byggegrensen. Strekningen som ligger
inntil grensen ligger også i kant med Umoe sitt administrasjonsbygg, slik at
det er fysisk umulig å anlegge vei eller veielementer innenfor
byggegrensen slik forholdene er i dag.
 Dette punktet er ivaretatt i veiloven.
 Det er lagt til i planbestemmelse 39 at tekniske planer for tiltak som berører
fv. 547 skal oversendes fylkeskommunen som veimyndighet for
gjennomsyn.

2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget. Vi hadde merknad til
planforslaget som lå på offentlig ettersyn i perioden 24. 05.19 – 12.07.19. i planforslaget
som ligger ute til begrenset ettersyn er plankart og bestemmelser knyttet til hensynssone c

– båndlegging kulturminner endret i tråd med vårt tidligere innspill. Vi har ingen
ytterligere merknader til detaljreguleringssaken.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND
Fylkesmannen har ingen merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.

4. STATENS VEGVESEN
Statens vegvesen har hatt utstrakt dialog med tiltakshaver og kommunen. Våre merknader til
oppstart og i høringsrunden er nå ivaretatt. Viser til vårt brev av 26.06.19 og planbestemmelse
§ 39 tredje og fjerde avsnitt. Vi legger til grunn at utforming av nytt kryss kan opparbeidet i
henhold til håndbok N100.
Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.
Private og organisasjoner:
5. NILS J. BOWITZ - ØYGARDEN
Vil påpeke at planen slik som den er fremlagt blokkerer for videre regulering og
utbygging av tilstøtende områder avsatt til bolig sør for dette planområdet (blokkerer
disse områdene fra å kunne få utkjørsel til hovedveien).
Merknad viser til tilbakemelding fra SSV etter møte avhold under oppstart av
planarbeidet, datert 24.02.2017, hvor det anbefales at 88/ 57, 227 og 228 får vegadkomst
nordover (over forelagte planområde).
Rådmannen sin vurdering:
Angående mulig utvidelse av fv. 547 er dette tidligere omtalt i saken, sitat fra
saksfremlegg til kommunestyret 13.05.19:
«Byggegrense på 30 meter fra veimidt fv. 47, som vist i planforslag 4070, er avklart med
Statens vegvesen, jf., e – post datert 6.1.2016 (se vedlegg). Byggegrensen er satt for å
ivareta tilstrekkelig areal slik at det gis anledning til eventuell fremtidig etablering av
firefelts vei i dagens trase. Derav er Statens vegvesens planarbeid gjeldende i
kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helganesvegen ivaretatt i planforslaget.»

De omtalte eiendommene gnr/bnr 88/ 57, 227 og 228 ble skilt ut i 1987, vedtak i
Karmøy landbruksnemnd sak nr. 34/87 og i Rogaland fylkeslandbruksstyre sak
744/81. De to eiendommene 88/227 og 228 skal etter vedtaket ha veirett over 88/57.
Dette gjenspeiles også i eiendomsgrense i området. Det har aldri vært snakk om at
disse skulle kjøre over eiendommen i nord, før det ble tatt opp i møte med SVV.
Forelagte planforslag blokkerer ingen muligheter for disse eiendommene for å bli
bebygget på et tidspunkt. Det er krav etter kommuneplanens bestemmelser 1.2 om
at de må inngå i en detaljreguleringsplan før de kan bygges ut. På det tidspunktet
de inngår i detaljreguleringsplan, vil den eksakte utformingen av avkjørselen bli
avgjort.

VELDE ØST - ILLUSTRASJON 1
TEGN. NR: 1 0849

DATO: 1 9.06.201 8

A RK I T EK T KO N T O RET
BREKKEHELGELAND BREKKEAS

VELDE ØST - ILLUSTRASJON 2
TEGN. NR: 1 0849

DATO: 1 9.06.201 8

A RK I T EK T KO N T O RET
BREKKEHELGELAND BREKKEAS

VELDE ØST - ILLUSTRASJON 3
TEGN. NR: 1 0849

DATO: 1 9.06.201 8

A RK I T EK T KO N T O RET
BREKKEHELGELAND BREKKEAS

VELDE ØST - ILLUSTRASJON 4
TEGN. NR: 1 0849

DATO: 1 9.06.201 8

A RK I T EK T KO N T O RET
BREKKEHELGELAND BREKKEAS

VELDE ØST - ILLUSTRASJON 5
TEGN. NR: 1 0849

DATO: 1 9.06.201 8

A RK I T EK T KO N T O RET
BREKKEHELGELAND BREKKEAS

ING. JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

A NLEGG :

side1 av 2

K 1629– 01 ODD H ANSEN AS
BOLIGFELT V ELDE ØST

NOTAT TILHØRENDE SKISSE TIL TEKNISK PLAN SOM VEDLEGG TIL
REGULERINGSPLAN .
BOLIGFELTET BESTÅR AV 17 FRITTLIGGENDE
LAVBLOKK . T IL SAMMEN 37 BOENHETER .

ENEBOLIGER

+ 20 BOENHETER I

Vannforsyning/brannvannsforsyning:
Det er vedlagten beregningav tilgjengeligevannmengderi tilknytningskummenK 11.
Beregningenviser at her kan tasut 50 l/s. Det bli r lagt en 150- 200 mm vannledningfra
tilkoplingskummenog frem til kummermed brannvanns
uttak inne på feltet, K1, K2, K3, K4,
K5, K7 og K9, vist på vedlagttegning.
Vannforsyningtil boenheteneleggesmed anboringerpå hovedledningene.
Det er plassfor oppstilling av brannbil/stigebili gatetunet.
Spillvann:
Spillvannetkoplestil kommunaltanleggi tilkoblin gspunktetvist på vedlagttegning.Inne på
boligfeltet anleggesdet en pumpestasjonnedenforK 1 ved sjøen,sevedlagtkart.
Pumpestasjonen
får et oppsamlingsvolumsom tilsvarer et døgnstilrenning som sikkerhetved
strømbrudd.Pumpestasjonen
skal ikke overtasav kommunen.
Spillvannetpumpesopp til kumgruppeK5. Der fra rennerspillvannetmed gravitasjonned til
koplingspunktetmerketK11. Stikkledningenetil boenhetenekoplestil hovedledningene
med
gren.Høydepå lavestegulv med sluk i boenhetener vist med rødetall på tegningen.
Overvann:
Overvannetfra boligfeltet førestil sjøen.Utslippet er vist på vedlagttegning.
Overvannsledningen
er lagt til sjøenover UMOE sitt områdepå grunnav eiendomsforhold.
Overvannetfra tilkomstveientil boligfeltet førestil Ø 400 mm kommunalovervannsledningi
kumpunktK11 eller det føresinn på UMOE sitt overvannssystem.
Veianlegga/gatetun:
Avkjørselenfra Husøyvegenblir felles for boligfeltet, naustområdetog industriområdetog
den utformesi henholdtil StatensVegvesensin håndbok N100 medrett stigningsforholdog
frisiktlinjer.
Adkomstveienskilles fra industriområdetmedgjerdeog port.
Den er regulerti 6 meterbreddemed1 meterbredt «annetveiareal»på deler av veien,hvor
det skal etableresmur med gjerde.
Det er avklart med kommunenden05.12.16at veienskal ha 5 meterasfalt med0,5 meter
skulderpå hver side.Detteer ikke i henholdtil kommunensin norm, men det er avtalt i møte
med kommunenå byggedenslik.

ING. JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

side2 av 2

Veien inne på boligfeltet utformessom «gatetun»med forskjellig materialbruki kjøre- og
gangarealfor å gi et mykere,mer estetiskuttrykk, 3,5 meterkjørearealmed 1,5 meter
gangarealpå beggesider.2 cm opphøyagangareal.Regulertveibredde6,5 meter.
Gangveienekoplestil eksisterendegangveisom går langsFV 47 for ikke å dra myke
trafikanterinn via Husøyvegensom ikke er tilrettelagt for gående/syklende.
Gangveieneer
regulert3 meterbredeog asfalteres2,5 metermed0,25 m skulderpå hver side.Veier, gatetun
og kryssskal belysesi henholdtil gjeldendenorm.
Tilkomstveientil boligeneasfalteres3 meterbredemed0,25 m skulderpå hver side.
Det er vanskeligog megetkostbart(kr 5 – 6 millio ner) å byggefotgjengerundergang
på
Husøyvegen.Her ligger i dageksisterendeVA-ledninger og gassledninger
som må krysses.
Det er ogsåstor trafikk til Husøysom medførerat veienmidlertidig må leggesom.
Det anbefalesat undergangenbyggessammenmed det nye kryssetsom er planlagt.

Haugesund21.06.18
JohnAlvseike

Vedlegg:
- Uttalelsefra kommunenangmengdebrannvann
- Planskissetil tekniskplan rev A
- Lengdeprofilkryssog veg A
- Lengdeprofilveg B/gatetun

– vedlegg1
– vedlegg2
– vedlegg3
– vedlegg4
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Planbestemmelser
4070 VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

16/593
PLANR 4070
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR
FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9

19.05.2020
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på detaljplankartet er
vist med planavgrensning.

Området reguleres til følgende formål:
I.

Bebyggelse og anlegg
a. Boligbebyggelse - konsentrert småhus
b. Boligbebyggelse – frittstående småhus
c. Industri/lager
d. Renovasjonsanlegg
e. Energianlegg – trafo
f. Avløpsanlegg - pumpestasjon

II.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a. Kjørevei
b. Adkomst
c. Gatetun
d. Gangadkomst
e. Parkering
f. Annen veigrunn – tekniske anlegg
g. Annen veigrunn – grøntanlegg

III.

Grønnstruktur
a. Grønnstruktur
b. Turvei

IV.

Hensynssone
a. Sikring frisikt
b. Sikring oppmerksomhetsfelt
c. Båndlegging kulturminner
d. Hensyn støy

V.

Rekkefølgebestemmelser

VI.

Fellesbestemmelser

I. Bebyggelse og anlegg
a. Konsentrert småhus (KS)
§1.

I område KS tillates oppført konsentrert småhus i form av horisontal/vertikaldelte flermannsboliger med tilhørende bodanlegg. Det skal etableres
min. 20 boenheter i område KS.

§2.

Tillatt maks byggehøyde for flermannsbolig er angitt med kotehøyde på
plankart.
Tillatt maks byggehøyde for bodanlegg er 3,5 m fra gjennomsnittlig planert
terreng.

§3.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet.
Det tillates overskridelse for takoverbygg ved innganger og for terrasser på
terreng.

§4.

Det skal etableres min. 8 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal
for hver boenhet.

§5.

For hver boenhet i område KS skal det etableres 3 sykkelparkeringsplasser,
hvorav min. 2 plasser skal være felles gjesteparkering ved boligens adkomst
og 1 plass kan være i sportsbod.

b. Frittstående småhus (FS)
§6.

I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.

§7.

Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.

Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.
§8.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet.
Det tillates overskridelse for takoverbygg ved innganger, for terrasser på
terreng, samt for støyskjermer.

§9.

Det skal etableres min. 15 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal
for hver bolig.

c. Industri/lager (I/L)
§10.

Innenfor område I/L skal det oppføres bygninger for industri/lager.

d. Renovasjonsanlegg (R)
§11.

Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av
renovasjonsdunker. I forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for
postkasser.

§12.

Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

e. Energianlegg – trafo (E)
§13.

Innenfor område E skal det oppføres trafo.

§14.

Område for trafo er offentlig.

f. Avløpsanlegg – pumpestasjon (K)
§15.

Innenfor område K skal det oppføres pumpestasjon.

§16.

Område for pumpestasjon er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a. Kjørevei (V)
§17.

§18.

Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert
bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaver av
eiendommen 88/9, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 84/53,

83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5 og 88/63. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av V.
b. Adkomst (A1 – A2)
§19.

Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til eiendommen 88/9.

c. Gatetun (GT)
§20.

Innenfor område GT skal det etableres gatetun som skal fungere som adkomst
til boliger, naust-/sjøeiendommer, samt som skal brukes som snuareal fra
parkering. Asfaltert bredde 6,5 m.

§21.

Gatetun er felles for rettighetshaverne av område KS, FS og naust/sjøeiendommene 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5
og 88/63. Disse i fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av GT. Tilkomst
via GT til naust-/sjøeiendommer forutsetter at eiendommene brukes til
naustbebyggelse.

d. Gangadkomst (G)
§22.

Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.

§23.

Gangadkomster er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.

e. Parkering (P – P1)
§24.

Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.

§25.

Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer.

f. Annen veigrunn – tekniske anlegg (AVT)
§26.

Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner og påkrevde murer, rekkverk,
skråninger og skjæringer.

g. Annen veigrunn – grøntanlegg (AVG)
§27.

Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.

§28.

Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende
i båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. §§ 36 og 37).

III.

Grønnstruktur

a. Grønnstruktur (GRØN, GRØN1, GRØN2)
§29.

Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det
etableres grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og
GRØN2 skal brukes for frilek/rekreasjon i naturtilstand, for å ivareta kulturminner
beliggende i sonene (jfr. pkt. §§ 36 og 37). Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides
som kombinert nærlek/kvartalslek med parkmessig oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal totalt være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i
nærlek/kvartalslek skal være samstemt med krav i kommunalteknisk norm.

§30.

GRØN, GRØN1 og GRØN2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.

b. Turvei (TV)
§31.

Innenfor område TV skal det etableres terrrengtilpasset turvei med enkel
opparbeidelse/grusdekke.

§32.

Turvei er felles for rettighetshaverne i KS og FS, men skal til enhver tid holdes åpen
og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel i strandsonen.

IV.

Hensynssone

a. Sikring frisikt
§33.

Det skal til enhver tid opprettholdes frisikt i sonene i 0,5 m høyde over tilstøtende
vegs planum.

b. Sikring oppmerksomhetsfelt
§34.

I H190_1 – H190_4 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang
og utforming skal fremgå av teknisk plan.

c. Båndlegging kulturminner
§35.

Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2
ligger det to steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i
gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller

foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må på førehand avklaras med
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.
§36.

Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig
gjerdes av for ikke å gjøre inngripen i kulturminner ved gjennomføring av planen.
Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk plan.

d. Hensyn støy
§37.

Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018 Området er
støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet
areal og areal for felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige
Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet
uteareal og at hver bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal, jfr. §§ 4
og 8.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og
utendørs støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det
boenheter/uteoppholdsområde som tiltaket skjermer for.

gis

brukstillatelse

til

V. Rekkefølgebestemmelser

§38.

Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er
godkjent av Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd
med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord
i krysset E134/Fv. 547, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides
iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv.
kommune og vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.
Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes veimyndigheten
(fylkeskommunen) for gjennomsyn.

§39.

Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent
av Karmøy kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering
- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med
spesifisert utstyr iht. kommunalteknisk norm. Utstyr skal tilpasses forskjellig
alders-/funksjonsnivå.
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring
Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis
brukstillatelse for nye boliger i planområdet.

VI.

Fellesbestemmelser

§40.

Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og
uterom. Bebyggelsens utforming, materialbruk og fargesetting skal gis et helhetlig
uttrykk.

§41.

I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer
utenfor grense for planlagt bebyggelse som vist i byggeområder, dvs. i
eiendomsgrense, inntil vei V, inntil gatetun GT, inntil gangadkomst G, samt internt
i byggeområde KS og FS.

§42.

Byggegrense mot sjø for boliger fremgår av §§ 3 og 8. Byggegrense for øvrige tiltak i
100-m:s sonen er sammenfallende med planens avgrensning (herunder fradelinger
og byggemodning av regulerte arealer). Overvannsledning beliggende utenfor
planområdet tillates lagt ut i sjøen til påkrevd dybde iht. godkjent teknisk plan.

§43.

Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med
gjennomføringen av planen må straks varsles Rogaland Fylkeskommune og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

§44.

Ved evt. deponering av jordmasser fra planområdet til andre lokaliteter skal det
påsees at eventuelle planteskadegjørere/organismer iht. «Forskrift om fremmede
organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1» ikke blir spredt.
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Datert: 19.05.2020
1.0 BAKGRUNN

1.1 Hensikt med planen:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge g.nr. 88 bnr. 9. for 2 ulike boligtyper;
frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i form av 6-mannsboliger. Samtidig må
det tilrettelegges for kjøreadkomst til boligområdet via nytt kryss med E134 Husøyvegen,
samt tilrettelegging for myke trafikanter direkte fra planområdet og inn mot gang/sykkelveien som ligger langs Fv. 547.

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller:
På vegne av Odd Hansen Prosjekt AS oversendes vedlagte forslag til detaljreguleringsplan.

Fakturaadresse /
tiltakshaver for plansaken:

Forslagsstiller:
BREKKE AS

Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250 Torvastad
Merk: ”Torvastad”

Arkitektkontoret

BREKKE

HELGELAND

v/ Mona Fågelklo
Postboks 29
5501 Haugesund
tlf: 52700810, e-post: m.fagelklo@abhb.no

1.3 Konsekvensutredning:
Kommuneplanen viser formål bolig for planområdet. Kommunen har vurdert at tiltaket
ikke antas å kreve konsekvensutredning.

2.0 PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkning:
Det er avholdt formøte med Statens vegvesen den 10.12.2016 (referat, vedlegg 1,
oppfølgingsmail 06.01.2016, vedlegg 2).
Det er avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 08.02.2016 (referat, vedlegg 3).
Oppstart planarbeid er varslet den 21.03.2016 iht. pbl § 12-8. Varsel er sendt til naboer og
offentlige instanser. Parallelt er saken annonsert under ”Kunngjøringer” i Haugesunds Avis
og utlagt på kommunens nettside. Varselfrist for innspill 02.05.2016. Vedlagt er varsel
(vedlegg 4) og varslingslister (vedlegg 5).
Det er den 13.06.2016 avholdt møte med kommunens næringssjef og støykonsulent for å
innhente informasjon om hva for noen aktivitet som foregår i inntilliggende i
næringsområde.
Det er den 08.12.2016 avholdt møte med kommunens vei-/va-seksjon for å gjennomgå
skisse til teknisk plan (referat, vedlegg 6).
Det er underveis vært ytterligere dialog og møter med Statens vegvesen mht. et senere
tilkommet krav om undergang ved Husøyvegen, jfr. pkt. 7.6 i denne beskrivelse hvor dette
er oppsummert og kommentert.
Det er avholdt møte med Karmøy kommune etter 1.gangs innlevering av planforslag. Etter
dette møtet er planforslaget revidert og komplettert ift. kommunens anvisninger.

3.0 PLANSTATUS
3.1 Regional plan for areal og transport på Haugalandet:
Senterstruktur:

Bilder:
Utsnitt
Haugalandet

fra

ATP

Planområdet Velde øst ligger mellom Tettstedssenteret Avaldsnes og Regiondelssenteret
Kopervik, men med gang-/sykkelavstand til Avaldsnes.
Overordnet prinsipp boligbygging:

Bilder: Utsnitt fra ATP Haugalandet

Planområdet Velde øst ligger ikke innenfor de prioriterte utbyggingssoner som fremgår av
ATP. Området ligger i forlengelsen av/nord for eksisterende boligområde på Fiskå, og i et
område hvor det i dag er mange publikumsrettede og besøks-/arbeidsplassintensive
funksjoner (Husøy havn, Haugesund lufthavn, Hydro, Gassco mv.). Det er sykkelavstand
til skole, barnehage og nærbutikk. Kollektivtrase ligger inntil planområdet. Ved å kunne bo
og samtidig jobbe på Velde med omegn så gjør at reiseavstander reduseres. Dette bidrar til
lavere transportvekst, energibruk og klimagassutslipp. Samtidig bidrar muligheten for
gange og sykkelbruk til økt folkehelse. Det er tilgjengelig kommunalteknisk infrastruktur
med tilstrekkelig kapasitet ved planområdet.

3.2 Kommuneplan:

I kommuneplanen 2014 - 2023 er området i sin helhet avsatt for bolig.

Bilde: Utsnitt fra kommuneplanen Kilde: Fonnakart

3.2 Gjeldende reguleringsplan:
Planområdet er regulert til industri
utbyggingspotensiale har aldri blitt utnyttet.

i

Bilde: Utsnitt fra gjeldende plan Kilde: Fonnakart

gjeldende

reguleringsplan.

Dette

3.4 Oppsummering av pågående planarbeid i nærområdet (utdrag av oppsummering gjort
av Karmøy kommune):
Husøyvegen er europaveg E134. Den inngår i KVU for Haugesund–området. I nasjonal
transportplan 2018 – 2029 er det bevilget 120 millioner til E134-arm til Husøy havn i
perioden 2024 – 2029 (fylkesflak NTP 2018 – 2029 Rogaland).
Kommunedelplanen for fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen er under utarbeiding.
Planprogram ble fastsatt i formannskapet 28.11.2016. Det er Statens vegvesen som har stått
for utlegging til første offentlig ettersyn. Det er et høyt konfliktnivå i forhold til alle
trasevalg.
Det jobbes med en detaljregulering for utviding av containerhavnen på Husøy. Det er så
langt ikke satt konkrete krav til utbedring av Husøyvegen, da det er uvisst hva innvirkning
utvidelsen har for trafikken på Husøyvegen. Statens vegvesen har varslet at de vil stille
krav til utbedringer hvis utvidelsen fører til økt belastning på Husøyvegen. Kommunen
støtter denne uttalelsen. Dette arbeidet er imidlertid bare på planprogram-nivå, så det er
ikke oversikt over hva tiltaket eventuelt innebærer for Husøyvegen på nåværende
tidspunkt.
Siden Husøyvegen inngår i en KVU-rapport, så er det vanskelig å si hva som kommer til å
skje med den. Grunnet konfliktnivået på foreslåtte trasevalg i kommunedelplanen fv 47
Veakrossen til E134 Helganesvegen, så er det pr. dd. ikke er avklart hvilken trase som blir
valgt sørover i kommunedelplanen. Dermed så vet en ikke om krysset til Husøyvegen blir
værende slik som det ligger, eller om et nytt hovedkryss til Husøy må opparbeides for å
koble eksisterende veg til den nye traseen.

4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet/størrelse:
Arealet ligger nordvest på Velde, langs Fv. 547. Planområdet består av eiendommen gnr. 88
bnr. 9 mfl., og har et samlet areal på ca. 15,7 daa.

Bilde: Utsnitt fra varselkart Kilde: Ark. BHB AS

4.2 Dagens arealbruk/tilstøtende arealbruk:
Planområdet består av en haug som i hovedsak er bevokst av blandingsskog og kratt.
Bunnvegetasjon er gras. Det går en kryssende kjerrevei over området og frem til
naustbebyggelsen ved sjøen. Jfr. utsnitt av markslagskart for planområdet.

Bilde: Utsnitt fra markslagskart Kilde: Karmøy kommune
Nord for området ligger Umoe sitt verksted- og administrasjonsbygg, i øst ligger sjøen
med naustområde og sjøtomter, i sør ligger noen ubebygde eneboligtomter, og i vest ligger
Fv. 547.

4.3 Landskap:
Planområdet har en stigning fra kote 2 m til kote 14 m. Det har godt lysinnfall hele dagen.
Områdets nærhet til sjøen og utsikt over sjøen er en stor kvalitet.

Bilde: Sett fra øst Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Utsikt fra planområdet Kilde: Ark. BHB AS

4.4 Kulturminner:
Fylkesrådmannen v/kulturseksjonen har meldt fra om at det innenfor planområdet er
registrert to automatisk freda kulturminner i form av steinalderboplasser.

Bilde:
Utsnitt Temakart Rogaland – Kulturminner ID 127489 og ID 127498 Steinalderboplasser

4.5 Naturmangfold:
I vurderingen er det sjekket data i naturbaser. Av ”Temakart Rogaland” fremkommer
registrering av gjengroingsområde lauvskog på del av planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Temakart” Rogaland – Landbruk – Gjengroingsområde ID 13612 Lauvskog
Av ”Artskart” fremkommer ikke registreringer i planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Artskart”

I kravet i Naturmangfoldsloven § 8 står det at vurdering av naturmangfold skal baseres på
grunnlag av eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og dette antas dermed å være oppfylt.

Da naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget så legges det til grunn at ytterligere
vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 9-12 ikke vil bli påkrevd.

4.6 Trafikkforhold:
Dagens adkomst til planområdet er via administrasjonsbyggets p-plass og videre på gangog sykkelvei som ligger mellom administrasjonsbygg og Rv. 47. Å videreføre bruken av
adkomst foran administrasjonsbygg vil være uhensiktsmessig ved fremtidig
boligutbygging av planområdet.
Det ligger kollektivholdeplasser både i nord- og sørgående retning langs Rv. 47. Det er
gangavstand til begge plasser. Kryssing av Fv. 547 for å komme til sørgående
kollektivlomme skjer i plan ved ”Flyplasskrysset”.
Barneskolen ligger i sør, på Håvik. Noe av skoleveien mot går gjennom lite trafikkerte
eneboligstrøk. I ”Møllesvingen” er det undergang for myke trafikanters kryssing av Fv.
547. Fra ”Møllesvingen” går det langsgående gang- og sykkelvei/skolevei frem til skolen.
Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole. Rv. 47 har langsgående gang- og sykkelvei/skolevei
fra planområdet. Kryssing av Husøyvegen skjer i plan, mens kryssing av Rv. 47 på Bø skjer
vha. undergang.

Bilde: Utsnitt ortofoto Kilde: Gule sider

4.7 Barn og unge/folkehelse:
Planområdet ligger i et område hvor det er mulig å nå Håvik barneskole med tilhørende
idrettsanlegg (2,6 km) og Bø ungdomsskole (2,6 km) vha. gange/sykkel. Det vurderes som
positivt med sykkelavstand til skole med hensyn til folkehelseperspektivet.
Per dags dato er det ikke etablerte lekeplasser i planområdets nærområde.

4.8 Sosial infrastruktur:
Nærmeste barnehage er Helganes barnehage som ligger rett vest for planområdet.
Barneskolen er Håvik barneskole. Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole.
Nærbutikken er Coop Prix på Veldetun, som ligger i gangavstand fra planområdet.

4.9 Teknisk infrastruktur:
I oppstartsmøte ble det opplyst at overvann fra planområdet kan ledes rett til sjøen.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere
en kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr.
Kapasitetstester vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser
at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra
Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo
internt i planområdet.

4.10 Grunnforhold:
Grunnens beskaffenhet i planområdet antas å være fast fjell med et molddekke i varierende
dybde.

4.11 Støyforhold:
Deler av planområdet er støybelagt fra Rv. 47, samt fra punktstøy fra næring. Støyforhold
er vurdert av Siv. Ing Bjørn Leifsen i støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8).

5.0 ROS
Som grunnlag for utarbeidelse av ROS er brukt veileder T-1490. I pkt. 5.1 beskrives
nåsituasjonen (før regulering) for situasjoner/hendelser som antas å kunne være aktuelle
for planområdet, i pkt. 5.2 beskrives ny situasjon (etter utbygging iht. vedtatt plan). For å
gi en visuell og kvantiserbar fremstilling er det benyttet verdier i risikomatrise nedenfor.

Hendelser som blir vurdert som uaktuelle i pkt. 5.1 utgår i sin helhet i 5.2, om ikke risikoen
er vurdert som forandret ved utbygging iht. vedtatt plan.

Bilde: Risikomatrise (Kilde: Veileder T-1490)

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunkt ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes
Tiltak som reduserer sannsynlighet skal vurderes først. Hvis ikke dette er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.
Vurdering av sannsynlighet er inndelt i:
Svært sannsynlig/kontinuerlig (5)
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4)
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3)
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2)
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1)
Vurdering av konsekvens:
Ubetydelig/ ufarlig (1)
Mindre alvorlig/ en viss fare (2)
Betydelig/ kritisk (3)
Alvorlig/ farlig (4)
Svært alvorlig/ katastrofal (5)

5.1 Eksisterende situasjon

Hendelse/situasj Aktuelt?
on
Støy
Aktuelt
(herunder
støy
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biltrafikk,
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og
skipstrafikk)

Sannsynli
g
Meget
sannsynli
g
4

Konsekvens

Luftforurensning

-

-

Ikke
aktuelt

Betydelig/
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3

Risik
o
12
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-
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5.2 Ny situasjon
Nedenfor beskrives håndtering av situasjoner som forandres etter utbygging iht. vedtatt
regulering.

Hendelse/situasj Aktuelt?
on
Støy
Aktuelt
(herunder
støy
fra
biltrafikk,
næring
og
skipstrafikk)

Sannsynli
g
Meget
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Konsekvens
Betydelig/
kritisk
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en viss fare
2

Risik
o
12

4

Kommentar
Området
er
dokumentert
utsatt
for
trafikkstøy fra fv.
547 og punktstøy
fra næring samt
støy
fra
skipstrafikk,
jfr.
rapport
dat.
07.08.2018,
vedlegg
8.
Risikoen
vil
forandres
ved
utbygging
iht.
vedtatt plan. Det
er vurdert som
meget sannsynlig
med en uønsket
hendelse,
hvor
den helsemessige
konsekvensen av
støybelastning
over tid kunne
blitt
betydelig/kritisk
for den som råkes.

Tiltak
vurderes.

må

Sannsynlighet og
konsekvens
for
uønsket hendelse
reduseres
maksimalt
vha.
tiltak
iht.
planbestemmelse §
40 som omhandler
rekkefølgekrav for
støytiltak.
Kulturminner

Aktuelt

Sannsynli
g
3

Lite
sannsynli
g
1

Betydelig/
kritisk
3

12

Ubetydelig
1

1

I
planområdet
ligger
to
aktivitetsområder;
ID127489
og
ID127498, som er
båndlagt etter lov
om kulturminner.
Det er vurdert som
meget sannsynlig
med en uønsket
hendelse,
hvor
konsekvensen av
byggemodning
kunne
blitt
ødeleggende
og
betydelig/kritisk
for
kulturminnene.
Tiltak kreves.
Planforslaget
ivaretar sikring av
aktivitetsområden
e
mens
byggemodning
pågår.
Sannsynlighet og
konsekvens
for
uønsket hendelse
reduseres
maksimalt
vha.
tiltak
iht.
planbestemmelse

§§ 38, 39 som
omhandler sikring
av
aktivitetsområden
e
mens
byggemodning
pågår.
Trafikksikkerhet

Aktuelt

Meget
sannsynli
g
4

Alvorlig/farl
ig
3

12

1
Lite
sannsynli
g
1

Ubetydelig
1

12

Meget
sannsynli
g
4

Alvorlig/farl
ig
3

Området vil få sin
adkomst fra E134
Husøyvegen. Det
er
ikke
langsgående
fortau
langs
denne. Risiko for
myke trafikanter
vil
kunne
forandres
ved
utbygging
iht.
vedtatt plan om
myke trafikanter
ferdes
langs
Husøyvegen.
Tiltak
må
vurderes.
Planforslaget
ivaretar
myke
trafikanters trygge
adkomst
til
planområdet via
gang- og sykkelvei
som etableres rett
fra
eksisterende
gang- og sykkelvei
som går langs
fv.547.
Sannsynlighet og
konsekvens
for
uønsket hendelse
reduseres
maksimalt
vha.
tiltak
iht.
planbestemmelse §
41 som omhandler
rekkefølgekrav for
tekniske
anlegg

9

Sannsynli
g
3

Alvorlig/farl
ig
3

(herunder
myke
trafikanters
adkomst
til
området).
Statens vegvesen
har
stilt
rekkefølgekrav om
etablering
av
undergang under
E 134 nordgående
retning av gang/sykkelvei
langs
Fv. 547 for å
ivareta
trafikksikkerhet
for
eksisterende
og
fremtidige
myke trafikanter.
Tiltak
må
vurderes.
Planforslaget
tilrettelegger ikke
for undergang,
men legger opp til
at det skal gjøres
trafikksikkerhetstil
tak i eksisterende
plankryssing, jfr. §
41 3. ledd som
sier; ”Trafikksikring
av myke trafikanters
plankryssing av
E134 Husøyvegen
retning nord i
krysset E134/fv.
547, beliggende
utenfor planens
avgrensning, skal
opparbeides iht.
byggeplan godkjent
av Statens
vegvesen.”
Konsekvensen av
en uønsket
hendelse vill

fortsatt kunne
være
alvorlig/farlig for
liv og helse.

6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Generelt om planens hensikt
Planområdet har en attraktiv lokalisering med bakgrunn i dets nærhet til store
arbeidsplasser så som; næringsområdet på Husøy, flyplassen på Helganes, industriparken
på Hydro og Gassco. Det er vurdert som interessant å kunne tilby en mikset typologi,
tilpasset ulike typer brukere. Tiltakshaver har foreslått området for konsentrert småhus i
form av horisontal-/vertikaldelte bygninger, samt små frittstående eneboliger. Totalt er det
tenkt etablert 33 boenheter.
Det har vært viktig å avsette arealer lengst nede mot sjøen som grønnstruktur og til bruk
for fellesskapet. Kulturminnene i området har gitt føringer for lokaliseringen av
infrastruktur og bygninger, samtidig som en har forsøkt at flest mulig boenheter/boliger
skal ha utsikt til sjøen. Nærlek/kvartalslek er lagt sentralt og lett tilgjengelig for alle
beboere i området, samtidig som den bidrar til å knytte området sammen og være en
”lysåpning” internt i bebyggelsen.
Kjøreadkomsten er tilrettelagt fra E 134 Husøyvegen, mens det er valgt å tilrettelegge for
direkte tilkomst for myke trafikanter fra gang- og sykkelvei som går langs Fv. 547, hvor
også kollektivlommene er lokalisert. Parkeringen i planområdet er løst vha. gatetun som
skal trafikkeres på lik linje som en p-plass, i gangfart. ”Shared spaces” er en effektiv måte å
utnytte arealer på. Samtidig har det vært fokus på å opprettholde tilkomst og parkering for
nausteiendommer ved sjøen.

6.2 Reguleringsformål
Detaljplanen består av følgende reguleringsformål; konsentrert småhus, frittstående
småhus, renovasjonsanlegg, energianlegg-trafo, avløpsanlegg-pumpestasjon, kjørevei,
gatetun, gangadkomst, parkering, annen veigrunn-tekniske anlegg, annen veigrunngrøntanlegg, grønnstruktur og turvei.

Bilde: Utsnitt detaljplan Kilde: Ark. BHB AS

Arealbruken er fordelt som følger:
Formål
Kvm
Konsentrert småhus
Frittstående småhus
Industri/lager
Renovasjonsanlegg
Energianlegg-trafo
Avløpsanlegg-pumpestasjon
Kjørevei
Adkomst

1909,58
4561,11
994,58
69,12
22,49
33,33
1157,76
84,15

Gatetun
Gangadkomst
Parkering
Annen veigrunn – tekniske
anlegg
Annen
veigrunn
grøntanlegg
Grønnstruktur
Turvei
Sum.

1167,37
574,75
1136,02
949,36
1342,33
3485,90
83,56
17571,44
kvm
17,6 daa

6.2.1 Konsentrert småhus
I område KS tillates oppført konsentrert småhus i form av horisontal-/vertikaldelte
flermannsboliger med tilhørende bodanlegg.
Tillatt maks byggehøyde for flermannsbolig er angitt med kotehøyde på plankart.
Tillatt maks byggehøyde for bodanlegg er 3,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates
overskridelse for takoverbygg ved innganger og for terrasser på terreng.
Det skal etableres min. 8 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver
boenhet.
For hver boenhet i område KS skal det etableres 0,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet som
felles gjesteparkering ved boligens adkomst.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 3 stk. konsentrerte småhus; to 6-manns boliger og en 8-manns bolig
med gangadkomst fra felles gatetun/parkering. Ved å dele opp bebyggelsen i 3 bygninger så kan
bygningsmassen tilpasses terrenget som er jevnt fallende mot sjøen. Det er valgt å plassere den
største bygningsmassen mot nord, med ryggen mot næringen. Den skjermer mot næringen vha.
boder og gjerder. Kravet om 8 kvm privat, skjermet uteoppholdsareal er samstemt med pkt. 5.3.2.3 i
Kommunalteknisk norm. Kommunens norm setter krav til at det avsettes nødvendig areal for
sykkelparkering innen- og utendørs. Derav er det satt krav om min. 0,5 plass gjesteparkering pr.
boenhet ved boligens adkomst. I tillegg har alle mulighet til innendørs sykkelparkering i sportsboder.

6.2.2 Frittstående småhus
I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.
Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates
overskridelse for takoverbygg ved innganger, for terrasser på terreng, samt for
støyskjermer.
Det skal etableres min. 15 kvm skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver bolig.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 15 stk. frittliggende småhus med gangadkomst fra felles parkering.
Boligenes gangadkomster er lagt slik at det er det mulig å tilpasse kotehøyden på bygningene til det
fallende terrenget, samt for å oppnå universell utforming på gangadkomster.
Kravet om 6 -10 m dybde på hage pkt. 5.3.2.4 i Kommunalteknisk norm ivaretas. Alle boliger vil ha 6
– 11 m dybde og min. 45 kvm uteareal på bakkeplan, der hvor utsikt til sjøen ligger, samtidig vil alle
boliger ha ca. 30 kvm takterrasse. I tillegg kommer øvrig areal omkring boligen.

6.2.3 Industri/lager
Innenfor område I/L skal det oppføres bygninger for industri/lager.
Kommentar:
Formålet er tatt inn i planen for å få fastsatt byggegrense mot ny adkomstvei.

6.2.3 Renovasjonsanlegg
Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av
renovasjonsdunker. I forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for postkasser.
Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Renovasjonsplassen/plass for postkasser er plassert i gatetunets begynnelse, hvor
renovasjonsbil/postbil har godt snuareal. Det er vist byggegrense mot gatetun slik at stasjonen ikke
plasseres helt inntil gatetunet.

6.2.4 Energianlegg-trafo
Innenfor område E skal det oppføres trafo.
Område for trafo er offentlig.
Kommentar:
Trafo er plassert på plass som er forevist av Haugaland kraft, med tilkomst og snumulighet for
lastebil. Det er satt byggegrense mot gatetun slik at trafo plasseres mest mulig tilbaketrukket.

6.2.5 Avløpsanlegg-pumpestasjon
Innenfor område A skal det oppføres pumpestasjon.
Område for pumpestasjon er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Pumpestasjon er plassert på planområdets laveste punkt, med tilkomst via parkering P. Stasjonen
skal ikke ha ”hus”, kun kumme. Den skal være felles for rettighetshaverne i KS og FS, og blir dermed
ikke overført til kommunen for drift og vedlikehold.

6.2.6 Kjørevei
Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaverne av eiendommene 88/7,
88/10, 88/14, 88/17, 88/58, 88/72, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 88/73,
83/93, 84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap
har ansvar for drift og vedlikehold av V.

6.2.6 Adkomst
Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til industri/lager.
A1 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/7, 88/14, 88/17, 88/58, 88/73. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av A1.
A2 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/10, 88/72. Disse i fellesskap har
ansvar for drift og vedlikehold av A2.

6.2.7 Gatetun
Innenfor område GT skal det etableres gatetun som skal fungere som adkomst til boliger,
naust-/sjøeiendommer, samt som skal brukes som snuareal fra parkering. Asfaltert bredde
6,5 m.
Gatetun er felles for rettighetshaverne av område KS, FS og naust-/sjøeiendommene 88/73,
83/93, 84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap
har ansvar for drift og vedlikehold av GT. Tilkomst via GT til naust-/sjøeiendommer
forutsetter at eiendommene brukes til naustbebyggelse.
Kommentar:
Illustrasjon (vedlegg 28) gir et inntrykk av hvordan en ser for seg gatetunet utformet.

6.2.8 Gangadkomst
Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.
Gangadkomster er felles for rettighetshaverne i KS og FS.

6.2.9 Parkering
Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.
Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer, men skal
til enhver tid være åpen og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel.
Kommentar:
Parkering P rommer tilsammen 53 stk p-plasser som skal brukes i fellesskap. Dette utgjør min. 1,5 pplasser pr. boenhet. Av disse er 10% HC-plasser i tråd med kommunens vegnorm. HC-plasser er
plassert lett tilgjengelig inntil gangadkomster. Kravet i kommunens vegnorm for > 10 boenheter med
parkering brukt i fellesskap, er 1,25 p-plass pr. boenhet.
Parkering P1 er lagt inn for å tilrettelegge for tilkomst og felles parkering for naust-/sjøeiendommer
øst for planområdet. Disse har i dag sin tilkomst via den kjerrevei som krysser planområdet. I
bestemmelser er det også sagt at denne parkeringsplass til enhver tid skal holdes åpen for
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen, på lik linje som det er gjort for turvei som går sørover. Dette
for å ikke ekskludere allmenheten fra tilgang til sjønær rekreasjon.

6.2.10 Annen veigrunn – tekniske anlegg
Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner, murer, rekkverk, skråninger og
skjæringer.

6.2.10 Annen veigrunn – grøntanlegg
Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.
Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende i
båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. § 38).

6.2.11 Grønnstruktur
Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det
etableres grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal
brukes for frilek/rekreasjon i naturtilstand for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr.

pkt. §§ 38 og 39). Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærlek/kvartalslek
med parkmessig oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i nærlek/kvartalslek
skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.
GRØN, GRØN1 og GRØN 2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.
Kommentar:
Iht. kommunalteknisk norm er samlet arealbehov for felles uteopphold/lek 75 kvm pr. boenhet når
antall boenheter > 25 stk (jfr. tabell 5.1.4).

Bilde: Samlet arealbehov Kilde: Kommunalteknisk norm tabell 5.4.1

Dette utgjør et samlet krav om 2,6 daa i dette tilfelle. Planen tilrettelegger for tilsammen 2,7 daa
felles uteoppholdsareal. I beregning er ikke medtatt område GRØN som er en buffersone mot
industri/lager i nord. Nedenfor vises arealer som inngår som inngår i felles uteoppholdsareal.

Bilde: Arealer som inngår i felles uteoppholdsareal er vist med skravur Kilde: Ark. BHB AS

Nedenfor vises en illustrert opparbeidelse av nærlek/kvartalslek. Det er vist variasjon i overflater og
utstyr for å tilpasse ulike alders-/funksjonsnivå, og det er tilrettelagt med bord/benker for opphold.
Kulturminner i båndleggingssone H730_1 og H730_2 forblir liggende som urørt naturterreng for fri
utfoldelse. Endelig utførelse av felles uteopphold vil bli vist i byggesak, i form av en detaljert
situasjonsplan M1:200.

Bilde: Illustrasjon uteopphold Kilde: Ark. BHB AS

6.2.12 Turvei
Innenfor området skal det etableres terrrengtilpasset turvei med enkel
opparbeidelse/grusdekke.
Turvei er felles for rettighetshaverne i KS og FS, men skal til enhver tid holdes åpen og
tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel i strandsonen.
Kommentar:
I bestemmelser er det også tillagt at turvei til enhver tid skal holdes åpen for allmenhetens frie ferdsel
på lik linje som det er gjort for parkering P1 som ligger langs naust-/sjøeiendommer. Dette for å
tilrettelegge for allmenhetens tilgang til strandsonen, samt for å tilrettelegge for adkomst til naust/sjøtomter.

6.2.13 Sikring frisikt
Det skal til enhver tid opprettholdes frisikt i sonene i 0,5 m høyde over tilstøtende vegs
planum.

6.2.14 Sikring oppmerksomhetsfelt
I H190_1 – H190_7 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang og
utforming skal fremgå av teknisk plan.
Kommentar:
For å kunne nytte gatetunet som ”shared space” så forutsettes det trafikkering i gangfart. For å sikre
dette så er det lagt inn oppmerksomhetsfelt i sonene H190_1 – H190_5.

6.2.15 Båndlegging kulturminne
Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 som er båndlagt etter lov om kulturminner finnes
det to aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§
3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av
for ikke å gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner
skal fremgå av teknisk plan.

6.2.16 Hensyn støy
Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018. Området er
støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet areal og
areal for felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet uteareal og
at hver bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og
utendørs støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til
boenheter/uteoppholdsområde som tiltaket skjermer for.
Kommentar:
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 05.07.2016 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring, dog
ikke over retningslinjenes krav, samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensing fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet.

Støytiltak mot Fv47 viser seg vanskelig kunne gjennomføres uten altfor høye skjermer. Lokale tiltak i
form av støyskjermer anbefales, sammen med tiltak på balkonger og fasader der utvendig støynivå
blir mer enn Lden=60 dBA.
Ut fra dagens næringsvirksomheter blir planområdet ikke plaget av høyt støynivå (dvs. over
retningslinjenes krav). En bør vurdere å ta høyde for at virksomhetene kan endres til å avgi et høyere
støynivå. En anbefaler derfor å sette inn noen bedre vinduer enn standardvinduer mot nord der
nærmeste bedrift ligger.
Bestemmelser ivaretar krav til håndtering av støy og kommunens håndhevelse av ferdigstillelse av
evt. påkrevde støytiltak.

6.2.17 Teknisk plan
Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av
Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan for kryss. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd med
håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134 Husøyvegen skal
være godkjent av Statens vegvesen før byggestart.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i
krysset E134/fv. 547, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht.
byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv. kommune og
vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.
Kommentar:
Ing. Alvseike har utarbeidet foreløpig skisse til teknisk plan dat. 21.06.2018 (vedlegg 10). Denne
illustrerer en mulig løsning av va-anlegg, samt kvalitetssikrer kryssutforming og veistigning. Nytt
kryss med E134 Husøyvegen er utformet i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens og vegvesenets godkjenning av planer, samt godkjenning og
håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.18 Situasjonsplan
Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent av Karmøy
kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering

- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg; eksklusiv parkering for hver boenhet, felles
gjesteparkering, HC-parkering
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med spesifisert
utstyr iht. kommunalteknisk norm
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring
Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis brukstillatelse
for nye boliger.
Kommentar:
Ark. BHB AS har utarbeidet foreløpige perspektiver (vedlegg 9) som gir en pekepinn på hvordan
området er tenkt utformet. Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens godkjenning av plan, samt
godkjenning og håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.19 Estetikk
Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsens utforming, materialbruk og fargesetting skal gis et helhetlig uttrykk.
Kommentar:
Planområdet er gitt en god utnyttelse på 2,6 boenheter/daa (kjørevei inn til området er ikke medtatt i
beregning). Kommuneplanen legger ikke føringer for bygningsmassen i området. Stedets positive
trekk så som utsynet over sjøen er lagt vekt på, og ivaretatt, både sett fra boliger og fra uteområder.
Arkitektens fokus har vært at bygningsmassen og tilhørende uteområder blir gitt en god estetisk
utforming som gjenspeiler vår tids formspråk. Sør i planområdet er det er valgt å tilrettelegge for
små eneboliger for å få en fin overgang til eksisterende eneboligområde i sør. Dette gir en sømløs
videreføring av eksisterende bebyggelse. Mot næringsområdet er det lagt en ”vegg” med større
bygningsmasse, hvor grønnbuffer, bodanlegg og gjerder konstruktivt avskjærer bebyggelsen fra
næringen.

6.2.20 Støttemurer/sikringsgjerder/støyskjermer
I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer utenfor
grense for planlagt bebyggelse i byggeområder, dvs. i eiendomsgrense, inntil vei V,
gatetun GT, gangadkomst G, internt i byggeområde KS og FS.
Kommentar:
Terrenget i planområdet er fallende mot sjøen. For å ha anledning å terrengtilpasse utbyggingen så
må det etableres støttemurer, evt. med et gjerde på topp avhengig av krav til sikring. Av støyrapport
fremgår at støyskjerming lokalt kan være aktuelt for deler av planområdet, derav bestemmelse om
støyskjermer. Planområdet fremstår som et helhetlig boligtun, og all veigrunn og uteoppholdsarealer

i tunet vil bli felles eiet av rettighetshaverne i tunet. En ønsker derfor å ha totalopparbeidede
overganger, dvs. legge murer og gjerder inntil veiside for å unngå skjemmende restarealer.

6.2.21 Byggegrense mot sjø, jfr. byggeforbud pbl § 1-8
Byggegrense mot sjø for boliger fremgår av §§ 3, 8. Byggegrense for øvrige tiltak 100-m:s
sonen er sammenfallende med planens avgrensning (herunder fradelinger og
byggemodning av regulerte arealer). Overvannsledning beliggende utenfor planområdet
tillates lagt ut i sjøen til påkrevd dybde iht. godkjent teknisk plan.
Kommentar:
For å omgå byggeforbud i pbl § 1-8 må dette fastsettes i detaljplanen. Bestemmelse § 45 gir rett til
fradeling, byggemodning og utlegging av ov-ledning i byggeforbudssonen i 100 m:s beltet.

6.2.21 Evt. funn av ytterligere kulturminner
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland Fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.

6.2.22 Brann
Kommentar:
Q Rådgivning har utarbeidet foreløpig brannteknisk vurdering dat. 27.11.2017 (vedlegg 11).

6.2.23 Soldiagrammer
Kommentar:
Soldiagrammer (vedlegg 12) dokumenterer at min. 50% av arealene er solbelyst ved vår/høstjevndøgn kl. 15.00 og har min. 5 t. sol pr. dag.

6.2.24 Terrengtilpassning
Kommentar:
Perspektiver (vedlegg 9) og snitt (vedlegg 13) dokumenterer terrengtilpassingen.

7.0 INNKOMNE INNSPILL
Nedenfor er innkomne innspill gjengitt. Det følger kommentarer til hvert enkelt av
innspillene.

7.1 Haugaland kraft – 31.03.2016 (vedlegg 14)
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft sine nettanlegg i området.

Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi gjør spesielt oppmerksom på våre høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Avhengig av planlagt behov for nytt effektuttak, kan det være aktuelt med en ny
nettstasjon / trafokiosk og nye høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye strømforsyningsanlegg til området når
konkrete planer for dette foreligger.

7.2 Haugaland kraft – 09.11.2016 (vedlegg 15)
Ditt vedlagte forslag til trafoplassering er ok for Haugaland Kraft Nett.
Kommentar til 7.1 – 7.2:
Plassering forevist av kraftlaget er ivaretatt i planforslag. Tilkomst til trafo vil bli sikret med
privatrettslig avtale.

7.3 Fylkesmannen i Rogaland – 11.04.2016 (vedlegg 16)
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 88/9 m.fl. sørøst for
”flyplasskrysset” i
Karmøy kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhus med
tilhørende anlegg.
Fylkesmannen forutsetter at reguleringen blir utformet i samsvar med gjeldende
kommuneplan.
Planen må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og natur- og friluftskvaliteter
i
området må sikres. Det er viktig at planen sikrer en grønn sone ned mot sjøen som ivaretar

strandsoneverdiene i området. Det må også innarbeides støytiltak i planen som tar stilling
til støy fra tilgrensende industriområde og Karmøyvegen (Fv.547). Grenseverdiene for støy
må ikke bli høyere enn hva støyretningslinjene i T-1442 tilrår.
Kommentar til 7.3:
Kommuneplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag. Vurdering iht.
naturmangfoldloven er utført, jfr. pkt. 4.5 i denne beskrivelse. Areal lengst ned mot naust/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel langs sjøen er sikret i §§ 28
og 35. Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.4 Fylkesmannen i Rogaland v/Kulturavdelinga – 18.04.2016 (vedlegg 17)
Innanfor planområdet er det registrert to automatisk freda kulturminne: ID 127489 og
127498 - steinalderbuplasser.
ID 127489 og 127498 Steinalderbuplassar
Steinalderbuplassane med Askeladden ID 127489 og 127498 med fem meters sikringssone,
må markerast på plankartet som omsynssone d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt
grøntområde med tilhøyrande reguleringsbestemming:
Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Innanfor «hensynssone for
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to steinalderbuplassar med ID 127489 og
127498. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørlig
skjemme kulturminna eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast
med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring.
Området rundt desse kulturminna må markerast med omsynssone c) SOSI-kode H570
rundt omsynssonane d). Til omsynssone c) må det knytast ei bestemming som sikrar at det
ikkje blir ført opp bygg eller anlegg for tett på dei automatisk freda kulturminna, jf. §3
vedrørande skjemming. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med
kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak
fremjast i form av ei reguleringsendring.
Eit alternativ til å regulere det aktuelle områda til omsynssonar er at tiltakshavar får
vurdert dispensasjonsspørsmålet for busetnadsspora. Saka vert då oversendt
Riksantikvaren med ei tilråding frå Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum
UiS. Det er i ein tidlegare plan - plan 4015 Reguleringsplan aust for Flyplasskrysset
Velde/Karmsund verft, frå 2009 gjeve dispensasjon frå Kulturminnelova §8.4 ledd, for
desse kulturminna (brev frå RA datert 28.09.2009). I og med at den no varsla planen er ein
ny plan, vil dette kreve ei ny dispensasjonsbehandling.
Vi kan allereie no signalisere, som i 2009, at vi vil kunne tilrå ein dispensasjon på vilkår av
at det vert gjennomført naudsynte utgravingar før utbygginga startar. Ei slik utgraving vil
måtte bekostast av tiltakshavar jf. Kulturminnelova §10. Vi ber om ei skriftleg
tilbakemelding dersom tiltakshavar ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet.

Dersom tiltakshavar ønsker å søke om dispensasjon frå fredingsvedtektene vil saksgangen
vere slik: Når Rogaland fylkeskommune får inn planen på offentleg ettersyn vil saka bli
oversendt Riksantikvaren som rette dispensasjonsstyresmakt med kopi til Arkeologisk
museum UiS. Først på dette stadiet i planprosessen har RA eit tilstrekkeleg grunnlag for å
vurdere dei automatisk freda kulturminna opp mot dei tiltaka og inngrepa som planen
inneber. RA vil vurdere saka, mellom anna ut frå fylkeskommunens og Arkeologisk
museum UiS sine vurderingar og tilrådingar. Dersom det vert gjeve dispensasjon med
vilkår om nærare undersøkingar, må det gå klart fram av reguleringsbestemmingane i
vedteken plan at arkeologiske undersøkingar skal gjennomførast før dei planlagte tiltaka
vert sette i gang. Når planen er vedteken vil ein kunne gjennomføre undersøkingane, og
først på dette stadiet vil RA kunne fastsette endeleg omfang av og kostnader for dei
arkeologiske utgravingane, jf. Lov om kulturminne §10.
Dersom planen er å søke om dispensasjon må ein fjerne ruteskravur (H730) og berre legge
inn omrisset av sjølve fornminnefeltet med Askeladden ID 127489 og 127498 på plankartet.
Vi vil minne om at dersom ein ikkje vel eitt av desse to alternativa, vil det bli reist motsegn
til planen når den kjem på offentleg ettersyn
Kommentar til 7.4:
Tiltakshaver har vurdert og forkastet å sende dispensasjonssøknad. Det er ønskelig å bevare
kulturminnene. Stenalderboplassene med Askeladden ID 127489 og 127498 inkl. fem meters
sikringssone, er markert på plankartet som båndleggingssone H730_1 og H730_2 i kombinasjon med
grøntområde og med tilhørende planbestemmelser §§ 38 og 39 som sier følgende;
”Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av for ikke å
gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av
teknisk plan.”

7.5 Fylkesmannen i Rogaland v/Regionalplanavdelingen – 20.04.2016 (vedlegg 18)
Varslet område ligger ca. 500 meter sør for Velde med noe service for fremtidige beboere.
Avstand til Avaldsnes er ca. 1,5 kilometer. Området vil ha gode gang- og
sykkelveiforbindelser nord- og sørover langs fylkesvei 47. Her ligger også kollektivaksen
med busstilbud. Dette tilsier en noe høyere tetthet enn for eneboligbebyggelse, dvs. over 2
boliger pr. dekar. Kommuneplanen gir bestemmelse om 2,5 boliger pr. dekar for arealer
som ligger innenfor 300 meters avstand til kollektivaksen i fv. 547.
Kommuneplanens øvrige bestemmelser forutsettes fulgt i planarbeidet, særlig med hensyn
til kvalitet i boligenes uteområder for alle aldersgrupper.
Fylkesrådmannen forutsetter at natur- og friluftskvaliteter blir ivaretatt, spesielt med
hensyn til tilgjengelighet i strandsonen med grønn sone ned mot sjøen.

Planen må sikre nødvendig støyskjerming, både fra veitrafikken og fra industrien som
ligger nord for planområdet.
Kommentar til 7.5:
Planområdet har en tetthet på ca. 2,6 boliger pr., som er i tråd med kommuneplanens bestemmelse for
utbyggingsområder inntil kollektivakse.
Kommunens lekeplassnorm legges til grunn for størrelse og kvalitet på boligenes uteområder. For
øvrig vises til kommentarer gitt i pkt. 6.2.11.
Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35.
Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.6 Statens vegvesen – 29.04.2016 (vedlegg 19)
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.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
naustområde.
Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 547. Statens
vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134, fv. 547 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen hadde møte med utbygger den 10.12.2015. I dette møtet ble det orientert
om planene for området. Statens vegvesen påpekte at kryss mot E134 må reguleres i tråd
med gjeldende håndbøker og vegnormaler.
Kryssutforming:
Kryss til E134 Husøyvegen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming .
Krysset må tilfredsstille kravene i vegnormalen til mellom annet radier, stigning og sikt.
Radier og siktsoner skal være målsatte.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av krysset mot E134.
Teknisk plan skal utføres i tråd med vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Planen
skal inneholde nødvendig teknisk grunnlag, som for eksempel C-tegninger og plan for
håndtering av overvann, og den skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.
Tilstøtende planarbeid:
Husøyvegen

Statens vegvesen jobber med oppgradering av E134 Husøyvegen. Gjeldende
reguleringsplan 496 Husøyvegen (godkjent 2004) må revideres. I ny reguleringsplan
legges det opp til H1 standard med utvidelse av dagens trase. Pr. i dag er det ikke avsatt
midler til dette prosjektet og det er usikkert når planarbeidet vil starte opp.

KVU Haugesund
Det er utarbeidet en KVU rapport for Haugesund som har utstrekning fra E39 Aksdal til
E134 Helganesvegen. Denne er under behandling i departementet. Her er det anbefalt
konsept 5 som legger opp til enten bruk av dagens trase og ny 2- feltsveg eller 4 felt i
dagens trase Helganeskrysset til Bøkrysset, 60 km og rundkjøringer. Kryssløsning til
Husøyvegen er ikke detaljavklart.
Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen
På grunn av Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen – E134 Helganesvegen må byggegrensen
reguleres minimum 30 meter fra vegmidte på fv. 547. Mellom byggegrense og fylkesveg
skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon i samsvar med reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering,
manøvrering av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.
Annet:
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune viser
at deler av planområdet ligger både i gul og rød støysone i forhold til både fv. 547 og E134.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. Dersom det er nødvendig med
tiltak mot støy må tiltakene vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille konkrete
krav til innen- og utendørs støygrense i tråd med T-1442 og angi krav til tiltak.
For å sikre overlapp i pågående planarbeid på både fv. 547 og E134 bes det om tett dialog
med Statens vegvesen i det videre planarbeidet.
Kommentar:
Kryssutforming
I planbestemmelser § 41 er krav til kryssutforming, tegningsgrunnlag og Statens vegvesen sin
godkjenning av planer ivaretatt. Det er sagt; ”Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht.
detaljert teknisk plan. Kryss skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal
utføres i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.”
Byggegrense
Byggegrense mot senter fv. 547 er lagt til 30 m. Arealet mellom byggegrense og fv. 547 er vist som
annen veigrunn. I § 30 er sagt; ” Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.”
Støyhåndtering
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring (dog

ikke over retningslinjenes krav), samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensning fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet. Håndtering av støy er ivaretatt i planbestemmelser § 40. For
ytterligere omtale vises til pkt. 6.2.16 i denne beskrivelse.
Annet
Grunnet vegvesenets ønske om dialog i planprosessen så ble det den 18.01.2017 avholdt møte med
Statens vegvesen for å presentere foreløpig prosjekt. Samtidig ble det bedt om en bekreftelse at det
ikke var fremsatt rekkefølgekrav om undergang under Husøyvegen. Bekreftelsen ble etterspurt
grunnet Karmøy kommune sitt spørsmål til dette ved gjennomgang av foreløpig teknisk skisse.
I påfølgende tilbakemelding dat. 24.02.2017 (vedlegg 20) fremsatte Statens vegvesen rekkefølgekrav
om undergang under E 134 Husøyvegen. Dette kravet ble ikke fremstilt i Statens vegvesen sitt
innspill til planoppstart dat. 29.04.2016.
I senere dialog og møter har vegvesenet opprettholdt sitt krav.
Rekkefølgekravet som Statens vegvesen fremsatte i tilbakemelding den 24.02.2017 gir tiltakshaver for
plansak helt forandrede forutsettinger for å klare å gjennomføre prosjektet. Regulering og etablering
av undergang på en H1-vei er vurdert å være et meget kostbart rekkefølgekrav og burde vært
fremstilt ved oppstart av planarbeid.
Alle parter er nok samde om at det ville vært en trafikksikkerhetsmessig god løsning å få etablert en
undergang for kryssing av E134 for myke trafikanter som ferdes nord/sør langs fv. 547, men en ser
ikke at dette kan være en forholdsmessig kostnad å pålegge et slik marginalt prosjekt.
Husøy er en nasjonal fiskeri- og stykkegodshavn, kryssingen av Husøyvegen er en del av sykkelnettet
på Karmøy, her går også den internasjonale sykkelruten North Sea Cycle Route, som er en skiltet
sykkelrute. Trafikksikkerheten i dette punktet må kunne forventes ivaretatt av offentlige myndigheter
uavhengig av dette prosjekt, da dette er et noe som er av stor betydning for sikker drift av den
nasjonale havnen, sikkerheten for de som allerede bor, går og sykler på Velde.
Med henblikk på parallelt utførte planendringer i næringsområdet, blant annet saksnr. 126/16 og
saksnr. 24/17 og områderegulering saksnr. 182/16, som alle bidrar til økt aktivitet i næringsområdet,
og som antas å generere økning av ådt i det samme trafikkpunktet som nå er pålagt som
rekkefølgekrav i denne plansak, så er det i kommunens saksfremstillinger uttalt at planene ikke har
konsekvenser for barn og unge. I sak 182/16 er planprogram utarbeidet og varslet. Pkt. 5.7 i
planprogrammet omhandler utredning av de transportmessige følger av utvidet industri, samt
trafikksikkerhet. Det foreligger ikke planbeskrivelse som avklarer hvordan disse forhold er vurdert,
men i kommunens saksfremstilling til denne sak er det sagt; ”Det arbeides fra flere hold med å
oppruste E134 til Husøy. I forhold til det kontinuerlige behov for nye arbeidsplasser og etablering av
næringsvirksomhet som det er i regionen, ser teknisk sjef det som mindre ønskelig at det blir stilt
rekkefølgekrav om opprusting av E134 før nyetablering. Det er dessverre slik at det vil gå noen tid før
målet er nådd for ønsket standard på E134.” Etter hva vi kan se så har Statens vegvesen ikke fremsatt
rekkefølgekrav/kommet med innsigelse i disse saker.
Det bes med dette om forutsigbarhet, lik behandling og forholdsmessighet.
Når det gjelder forutsigbarhet;

et slik omfattende krav som fremstilt i et innspill til planoppstart ville kunne medført at tiltakshaver
ikke brukte tid og penger på å videreføre planarbeidet.
Når det gjelder likhetsprinsippet;
det kan ikke være slik at det er kun de som genererer myke trafikanter i en planprosess som pålegges
et rekkefølgekrav. Kravet må også pålegges de som genererer tungtrafikken, jfr. her omtalte parallelt
utførte reguleringsendringer/områdeplan.
Forholdsmessighet;
et slik marginalt prosjekt kan ikke pålegges en så omfattende kostnad som regulering og etablering av
undergang under E 134 genererer.
Veikonsulent Ing. John Alvseike har pva. tiltakshaver for plansak konkludert med at det er
gjennomførbart å etablere undergang i dette kryssningspunkt. Det er gjort en foreløpig
kostnadsberegning på 5 – 6 millioner. Noe av kostnader kommer av at det ligger VA-og
gassledninger i kryssningspunktet. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen for trafikk/omlegges mens
anlegg pågår.
Det gjøres oppmerksom på at det er vist trafikksikker tilkomst til planområdet for myke trafikanter
ved å koble en gang-/sykkeladkomst fra planområdet direkte til eksisterende gang-/sykkelvei som
følger fv. 547. Skolekretsen som planområdet sokner til er Håvik barneskole. Det er trygg skolevei
sørover fra planområdet og frem til barneskolen ved at det er undergang for kryssing av fv. 547 i
”Møllesvingen”. Samtidig er det lagt inn rekkefølgekrav om trafikksikringstiltak ved myke
trafikanters kryssning av E134 mot nord. I bestemmelser er sagt; ”Trafikksikring av myke
trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 547, beliggende
utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.”
7.7 Kystverket – 03.05.2016 (vedlegg 21)
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventninger ”fylkeskommunene og
kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og
havner
utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas
hensyn
til farledene for skipstrafikken” samt at ”det tas hensyn til bedrifters og næringers behov
for
beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og
verneinteresser”.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”å tilrettelegge gnr. 88 bnr. 9 for frittliggende
og konsentrert småhus med tilhørende anlegg, så som; adkomst, parkering, lek og
renovasjon. Kjøreadkomst til planområdet er tenkt tilrettelagt fra E134 (Husøyvegen), mens
adkomst for myke trafikanter er tenkt tilrettelagt fra gang- og sykkelvei som følger Fv. 547.
Til naustområdet som ligger øst for planområdet skal det tilrettelegges for adkomst,
parkering og snu mulighet”.
Planområdet ligger helt inn til næringsområdet på Husøy, og må benytte areal regulert til
næring for å etablere tilførselsveg til område som er tiltenkt konsentrert

småhusbebyggelse. Tiltross for at det kan være attraktivt å etablere bebyggelse ned mot sjø
er det viktig at en i planleggingen er bevisst på å holde aktiviteter som er vanskelig å
forene mest mulig adskilt, som for eksempel boligområder og industri-/ næringsaktivitet.
Husøy er en av 32 stamnettshavner langs kysten, som har særlig betydning i
transportnettet. Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom sjøvertsferdsel og
landtransport. I nasjonal havnestrategi ønsker regjering blant annet å fokusere på
utviklingen av effektive, intermodale knutepunkt. Det er en statlig målsetting at en større
andel av godstransporten skal gå sjøveien. I den forbindelse er det viktig at forholdene blir
lagt tilrette for effektive og sikre transportløsninger mellom land og sjø. Havneområdet på
Husøy ligger sentralt til i forhold til hovedleden, som går langs kysten. I utviklingen av
Husøy som logistikk-knutepunkt er tilgangen til tilstrekkelig og egnede areal, samt gode
vegløsninger i Husøyområdet viktig.
Industri-/ næringsvirksomhet medfører aktivitet på tider som kan oppfattes som et
problem av naboene dersom en har bebyggelse for tett inn på slike områder. Og det kan
medføre uønskede negative konsekvenser/ begrensninger for næringsutviklingen i
området. Kystverket anbefaler kommunen å legge vekt på næringsutvikling i
Husøyområdet og ikke konsentrert småhusbebyggelse.
Kommentar til 7.7:
Hjemmelshaver UMOE EIENDOM VEST AS har ikke intensjoner om utvidelse av næring på dette
arealet, og har initiert og fått gjennomført omreguleringen til boligformål i kommuneplanen. De har
med den bakgrunn ikke ønske om å utvide sin aktivitet i denne retning. Tiltakshaver for plansak
forholder seg til kommuneplanen som har avsatt planområdet for boligbebyggelse, samt til
oppstartsmøte med Karmøy kommune hvor det er gitt klarsignal til oppstart av dette planarbeid.
Nettopp boligområdets nærhet til Husøy er vurdert som positivt for etablering av boliger, da økt
antall arbeidsplasser samtidig genererer et boligbehov. Planområdet har den samme avstanden til
Husøy som eksisterende boligområder på Velde. Pågående utvidelse av Husøy ligger betydelig lenger
øst, vendt vekk fra planområdet.

7.8 Nils J. Bowitz-Øygarden (vedlegg 22)
På vegne av eiere av strandlinjen (88/6,88/5,88/4,89/1,84/48,84/3,84/7) fremmes følgende
innspill til oppstart av planarbeid 88/9 mfl.
Vi har motatt deres skriv datert 21.03.2016, med foreslått område til regulering. Det skrives
i brevet at dette planarbeidet er i samsvar med kommuneplan. Dette er feil.
Politisk vedtak er i planen som følger:
”SAKSPROTOKOLL – PLAN 670 – KOMMUNEPLANEN 2012 – 2023 /HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN MAPPE 2
Formannsskapet behandlet saken den 13.04.2015, saksnr. 42/15.
Vedtak:

3-23 I/L/K-område, 19 da sør for Karmsund Verft ved flyplasskrysset, omdisponeres til
bolig i samsvar med tidligere innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan
utarbeides av grunneierne i fellesskap for området.”
I dette området er det tidligere sent inn to reguleringsplanforslag et i 2002 og siste i 2008.
Nytt forslag skal da etter vår oppfatning utarbeides arealmessig basert på begge tidligere
innsendte forslag og utarbeides av grunneierne i fellesskap.
Dette innebærer at våre områder inkludert ca. 6 da utfylling i sjø medtas i planen.
Vedlagt kopi av innsendt reguleringssak fra 2002, samt forslag fra oss der vårt område er
medtatt i planen.
Kommentar:
Hjemmelshaver av planområdet, Umoe Eiendom Vest AS har i brev dat. 28.10.2016 (vedlegg 23)
kommet med tilsvar til Nils J. Bowitz-Øygarden. Nedenfor følger tilsvar gjengitt.
” BAKGRUNN
Odd Hansen prosjekt (OHP)har inngått en intensjonsavtale med undertegnede hjemmelshaver,
Umoe Eiendom Vest AS (UEV), som innebærer utvikling av gnr. 88 bnr. 9 på Velde (beliggende
sørøst for "flyplasskrysset"), til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Odd Hansen
Prosjekt AS har startet opp detaljplanarbeid for eiendommen, med frist for å levere innspill til
02.05.2016.
UEV er blitt gjort oppmerksom på at Nils J. Bowitz-Øygarden med flere har levert innspill datert
29.04.2016 (vedlegg 1) hvor det er påstått at foreliggende planarbeid ikke er i samsvar med
kommuneplanen, samt at innspillers arealer inkludert 6 daa fylling ut i sjøen må medtas i planen.
FAKTA
Innspiller har vist til et ikke vedtatt reguleringsforslag fra 2002, som for lengst er blitt lagt dødt. I
denne saken var UEV en av hjemmelshaverne som den gang kunne sett for seg utfylling i sjø og
etablering av kaianlegg i dette området.
Med bakgrunn i dagens konjunkturutvikling og nedgang i verftsindustrien så ble gnr. 88 bnr. 9,
etter innspill fra UEV, søkt omdisponert og vedtatt som boligformål i
"Kommuneplanen for Karmøy 2014- 2023". UEV har dermed ikke lenger et ønske om utfylling og
kai etablering. Kommuneplanen tilrettelegger heller ikke for utfyllinger i sjø inntil, eller i
planområdet.
OHP har vært i oppstartsmøte for planarbeid med Karmøy kommune. Av møtereferatet fremgår at
planarbeidet er i tråd med kommuneplanen (vedlegg 2). Utvikling av innspillers områder kan
fremtidig utføres, dog uavhengig av UEV's arealer. Det er fra UEV's side ikke ønskelig å legge opp
til utvikling av arealer i strid med gjeldende kommuneplan, og som av den grunn medfører en annen
og betydelig mer komplisert, tidkrevende og fordyrende planprosess.
Det vises samtidig til at innspiller pr. dd. ikke har veirett over gnr. 88 bnr. 9. Dog vil planforslaget
tilrettelegge for fortsatt tilkomst til eksisterende naustområde/eiendommer i strandsonen. Ved evt.
fremtidig utvikling av naboeiendommene til annet formål enn naustområde må utvikler i slikt tilfelle
finne en annen adkomstløsning.
KONKLUSJON

Med bakgrunn i momenter som her er omtalt så vil planarbeidet videreføres av vår avtalepartner
OHP i samme omfang som det ble startet opp med. lnnspillerne har fortsatt full anledning å kjøre sin
egen planprosess i strid med nylig vedtatt kommuneplan, i tilfelle Karmøy kommune går inn for slikt
planarbeid.”
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Saksbeh.:
Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Statsråd Vinjes gate 25
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09.10.2019
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Marianne Enoksen

Karmøy kommune – gnr 88 bnr 9 – Detaljregulering – Velde – Plan 4070 – Ny uttale
vedrørende hensynssone 11-8 c) H570
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vårt brev datert 13.06.19. Det ble i
dette brevet fremmet administrativ innsigelse til planen som ligger på offentlig ettersyn på
grunn av manglende oppfølging av våre innspill til planen. Det gjaldt mangelfull ordlyd i
planbestemmelsene knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 og manglende hensynssone 118 c) H570.
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS som har foregått etter at
vår uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger
av behovet for hensynssone 11-8 c) H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov
for en ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.
På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser.
Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner
ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med hilsen
Kate I J Syvertsen
Seksjonsleder
Marianne Enoksen
rådgiver
Kopi til:
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

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Seksjon for kulturarv

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:
Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK

04.07.2019
2019/25502
3
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Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for flyplasskrysset Plan 4070 – uttale til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og deres brev datert 24.05.19.
Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende parkering,
uteoppholdsareal m.m. Totalt legger planforslag til rette for 3 seksmannsboliger og 15
eneboliger, totalt 33 boenheter. Planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen er vist
som boligområdet.
I oppstartsvarselet ble enkelte forhold særlig kommentert: boligtetthet, uteoppholdsareal
og tilgjengelighet til strandsonen. Fylkesrådmannen hadde også innspill til automatisk
freda kulturminner.
Boligtetthet
Minstekrav til boligtetthet er en viktig forutsetning for å nå mål i regionalplan for areal- og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet) om korte avstander og ønske om mer
miljøvennlig transport. I saksframstillingen til kommunen er det oppgitt at boligtettheten er
2,7 boliger pr dekar. Dette er, etter fylkesrådmannen sin vurdering en grei tetthet i dette
området. Fylkesrådmannen savner likevel at minstekrav til antall boliger også blir
innarbeidet i bestemmelsene. Slik bestemmelsene nå er utformet, er det åpnet for at et
visst antall boenheter blir etablert, men bestemmelsene stiller ikke krav om minimum antall
boliger som skal etableres. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer
at planlagt antall boenheter faktisk blir oppført
Uteoppholdsareal og kulturminnevern
Uteoppholdsareal (GRØN 1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter
lov om kulturminner. Forhold knyttet til kulturminnevern, kan i denne saken påvirke
størrelse og utforming av felles uteoppholdsareal. Det er derfor viktig at disse temaene blir
sett under ett.
Generelt om størrelsen på uteoppholdsareal
ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er planlagt
gir krav om til sammen 1650 m2 felles uteoppholdsareal, 50 m2 pr boenhet. Av disse skal
minimum 150 m2 være nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25
boenheter gir videre krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på 1500 m2.
Bestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m2.
Fylkesrådmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr krav i ATP – Haugalandet for
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nærlekeplass og områdelekeplass/ kvartalslekeplass blir innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3 er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette
er godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal, jfr ATP – Haugalandet. Noe av dette
arealet er avsatt som båndlegging etter lov om kulturminner. Fylkesrådmannen legger til
grunn at krav til uteoppholdsareal også blir oppfylt dersom det blir innarbeidet
hensynssone – jfr krav under, eller ved at det blir innvilget dispensasjon.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet
krav om å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498
med 5 meters sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplanen. Videre ble det også fremmet krav om å markere
området rundt de automatisk freda kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i
plankartet med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av
kulturminnene gjennom regulering til hensynssoner er å få vurdert
dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert at fylkesrådmannen
vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres nødvendige
arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt
med i plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett
inntil hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg
nødt til å reise administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den
foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende
reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette igang noen form
for tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov
til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd,
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for
arkeologiske kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen
utvalgte kommuner. Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til
spesialområde bevaring hadde vært utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig
skjemming. Undersøkelsen viser at så mange som 57% av de aktuelle kulturminnene har
blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ påvirkning. I rapporten blir det blant
annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å regulere store områder, da de
største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å minske faren for skader på
kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av

hensynssone 11-8 c). Formålet med hensynssonen er å hindre skader på kulturminnene,
og å redusere/ hindre skjemming ved at det oppføres bygg, infrastruktur og andre inngrep
tett inntil de automatisk freda kulturminnene. Dette innebærer at en må finne andre
løsninger for utforming av infrastruktur og oppføring av enkelte bygg som pr. i dag er
planlagt tett inntil H730. Reguleringsbestemmelsen for 11-8 c) åpner opp for at kravet om
områdelekeplass/ kvartalslekeplass kan oppfylles innenfor arealet som båndlegges av
hensynssonen. Utforming av lekeplass og installasjoner knyttet til denne må avklare med
kulturminnemyndighetene før igangsetting. Følgende reguleringsbestemmelse for
hensynssone 11-8 c) må innarbeides i planen:
Hensynssone 11-8 c) – bevaring kulturminner og kulturmiljø (sosikode H570)
Hensynssone 11-8 c) omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner markert som
H730. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg innenfor området. Det forutsettes
videre at eventuelle mindre installasjoner i området skal ha en god landskapstilpasning av
hensyn til nærliggende, automatisk freda kulturminner. Det vil være mulig å lage tursti,
sette opp benker osv. innenfor området, men alle tiltak innenfor hensynssone 11-8 c) må
avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i
form av en reguleringsendring.
Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de
automatisk freda kulturminnene. Saken blir da oversendt Riksantikvaren med en tilrådning
fra fylkesrådmannen og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Som nevnt
innledningsvis, vil fylkesrådmannen kunne tilrå at en dispensasjon gis på vilkår av at det
gjennomføres arkeologiske undersøkelser i forkant av utbygging.
Fylkesrådmannen ber om å få tilbakemelding raskest mulig dersom tiltakshaver ser at
endring av planen for å unngå konflikt med de automatisk freda kulturminnene ikke lar seg
gjøre og derfor ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet. Vi vil dermed sende saken til
Riksantikvaren som er rette dispensasjonsmyndighet.
Med hilsen

leder
Marianne Enoksen
rådgiver
Vedlegg:
Kart med foreslått H570 inntegnet.
Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
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Ann Kristin Kro, 51568858

Uttale til offentlig ettersyn av plan 4070, detaljregulering for gnr./bnr. 88/9
Velde, Karmøy kommune
Vi viser til Karmøy kommunes oversending datert 24.05.2019.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg på Velde, del
av gnr./bnr. 88/9. Planforslaget legger til rette for totalt 33 boenheter. Planområdet er uregulert og
er i kommuneplanen avsatt til bolig.
Uteoppholdsareal
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige og gode nok lekearealer for barn i planområdet, samt
at disse er sikret mot forurensing, støy og trafikkfare. Arealene som avsettes til lek må oppfylle de
kvalitetsmessige kravene som går frem av punkt 5 bokstav b i retningslinjene.
Planbestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m². Fylkesmannen
har faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærlek/ kvartalslek er i samsvar med
regionalplan for areal- og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet). Retningslinjene for mer
enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på minimum 1500m².
Boligtetthet
Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen i henhold til ATP – Haugalandet og
kommuneplanen.
Parkering
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging om at transportveksten skal
skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for god
dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive føringer for bilparkering. Vi har på denne bakgrunn
faglig råd om at det blir lagt til rette for 2-3 sykkelparkeringsplasser per bolig, og at gitt antall
sykkelparkeringsplasser sikres i bestemmelsene for alle boligene.
Støy

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

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

Side: 2/2

Vedlagt støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette vil gi
redusert boligkvalitet, og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet planbestemmelser med
grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi viser til utarbeidet støyrapport datert 07.08.2018. Vi anbefaler
at avbøtende tiltak er i tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel langs
sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre på
område P1.

Med hilsen
Ragnhild Christine Utne Askeland
seniorrådgiver

Ann Kristin Kro
planrådgiver
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UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 om detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset.
Formålet med planen er å legge til rette for frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i
form av 6-mannsboliger, samt tilrettelegging for kjøreadkomst til boligfeltet og tilrettelegging for
myke trafikanter.
Mattilsynet ser det som positivt at det er utført en kapasitettest på vann til området. Testen viste at
det var tilstrekkelig med slokkevann til planområdet hvis det ble forsynt med vann fra vannledning i
Husøyvegen. Mattilsynet går da ut ifra at det er nok drikkevann til planområdet.
Vi ser det også som positivt at opparbeiding av tekniske anlegg (Veianlegg og VA) er lagt inn i
rekkefølgebestemmelser.
Skulle det bli aktuelt å flytte på jordmasser bør det bli vist hensyn slik at man unngår spredning av
eventuelle planteskadegjørere.
Utover dette har vi ingen flere merknader til saken.

Med hilsen

Anders Mydland
førsteinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Mattilsynet
Seksjon fisk og mat Sunnhordland og
Haugalandet

Saksbehandler: Anders Mydland
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland fylkeskommune

Postboks 59
Postboks 130

4001
4001
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Stavanger
Stavanger

Karmøy kommune
Postboks 1 67
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /

1 6/45688 - 1 0

Deres referanse :

Vår dato :
26.06.201 9

93281 820

E134/ FV. 47 - UTTALE TI L OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4070 DETALJREGULERI
NG FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET
– 88/9
Statens vegvesen viser til brev datert 24.05.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

med tilhørende anlegg.

Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 47. Statens
vegv esen sine interesser i denne saken er knyttet til E134 , fv. 47 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen har hatt u tstrakt dialog med ti l takshaver og kommunen i planprosessen.
Våre merknader til oppstart er i hovedsak ivaretatt i planf orslaget. I planbestemmelsene

§

41 står det:

Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan. Kryss skal
utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd
med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert t eknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Statens vegvesen legger til grunn at forslagsstiller
kryssutforming

har detalj tegnet k rysset og undersøkt at

i henhold til vegnormalens krav er gjennomførbart.

godkjenne teknisk plan må tekniske krav til kryssutforming

Før Statens vegvesen kan

være tilfredsstillende.

Etter uttale til oppstart har Statens vegvesen fremsatt et nytt krav til planarbeidet; etablering
av undergang under E134 Husøyvegen. Det te kravet er ikke hen syntatt i planforslaget,
det er ikke innarbeidet rekkefølgekrav til undergang i planbestemmelsene.

og

På grunn av flere

større pågående og planlagte planarbeid for vegnettet i området (Kommunedelplan

fv. 47

Veakrossen - E134 Helganesvegen , KVU Haugesund , E1 34 Husøyvegen) og uavklarte forhold
omkring framtidig plassering av traseer og kryss, frafaller Statens vegvesen kravet om
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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undergang under E134 Husøyvegen . Det forutsettes at rekkefølgekravet

til «t rafikksikring

av

myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 47 »
gjennomføres i henhold til planbestemmelsene

§ 41 .

Statens vegvesen har ikke andre merknader til planforslaget.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

Forvaltning

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

16/593-53
Dato: 16.03.2020
Saksnr.: 2019/25502
Dok.nr.: 17
Saksbehandler:
Anne Cecilie Lassa

Karmøy kommune - Plan 4070 - Detaljregulering Velde - Øst for
flyplasskrysset - Del av gnr 88 bnr 9 - Uttalelse til begrenset ettersyn
Vi viser til deres brev, datert 28.01.2020, angående begrenset ettersyn av reguleringsplan 4070 for
Velde i Karmøy kommune. Fristen for merknader var satt til 13.03.2020. Vi ba om utsatt frist til
16.03.2020 og fikk dette innvilget i en e-post 10.03.2020.
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til høringen:


Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveinettet. Som en følge av kommune- og regionreformen
har en rekke veier over hele landet fått nye veinummer. Fv. 47 sitt nye veinummer er fv. 547. Vi
ber om at det nye veinummeret innarbeides i plandokumentene.



I Statens vegvesens merknad, datert 29.04.2016, ble det stilt krav om byggegrenser på 30
meter målt fra fylkesveiens senterlinje. Vi minner om at vei f_V1 ikke må plassers i strid med
byggegrensen. Dette gjelder alle veikroppens elementer.



Vi ber om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innenfor byggegrensen må det
ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større innretning iht. Vegloven,
kommentarutgaven, § 30 første ledd».



Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes til veimyndigheten for
gjennomsyn. Dette må sikres i reguleringsbestemmelsene.

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.
Hilsen
Anne Cecilie Lassa
rådgiver

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

Besøksadresse
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Seksjon for kulturarv

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

16/593-53
Dato: 04.02.2020
Saksnr: 2019/25502
Dok.nr.: 13
Saksbehandler:
Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for
flyplasskrysset - Plan 4070 - begrenset ettersyn – endelig uttale angående
automatisk freda kulturminner
Vi viser til ovennevnte sak lagt ut til begrenset ettersyn med frist for uttale satt til 10.03.20. Vi viser
samtidig til tidligere korrespondanse i saken. Fylkesrådmannen er sektormyndighet innenfor
kulturminnevern og har vurdert planforslaget med tanke på automatisk freda kulturminner.
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget, id 127489 og 127498. Vi hadde
merknader til planforslaget som lå på offentlig ettersyn i perioden 24.05.19 – 12.07.19. I
planforslaget som ligger ute til begrenset ettersyn er plankart og bestemmelser knyttet til
hensynssone c - båndlegging kulturminner endret i tråd med vårt tidligere innspill. Vi har ingen
ytterligere merknader til detaljreguleringsplanen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver

Kopi til:
STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
Fylkesmannen i Rogaland
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Vår dato:

Vår ref:

07.02.2020

2016/4027

Deres dato:

Deres ref:

28.01.2020

16/593-53

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - begrenset ettersyn av plan 4070 Velde øst for flyplasskrysset 88/9
m.fl., Karmøy
Vi viser til brev datert 28.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder begrenset ettersyn av plan 4070 for Velde – øst for flyplasskrysset gnr. 88 bnr. 9 m.fl.
På bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i kart
og bestemmelser.
Vår vurdering
Fylkesmannen har ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Kristin Søfteland-Larsson /

20/24549-3

16/593-53

10.03.2020

40878600

BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST
FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV GNR 88 BNR 9 I KARMØY KOMMUNE

Viser til brev datert 28.01.20.
Statens vegvesen uttaler seg i denne planen til E134 og vårt sektoransvar innen
vegtransport.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Planen har tidligere vært på høring og er nå på begrenset høring, som følge av mindre
endringer i kart og bestemmelser.
Planområde har adkomst fra E134 Husøyvegen og grenser i tillegg til Fv. 547.
Statens vegvesen har hatt utstrakt dialog med tiltakshaver og kommunen. Våre merknader til
oppstart og i høringsrunden er nå ivaretatt. Viser til vårt brev av 26.06.19 og
planbestemmelse § 39 tredje og fjerde avsnitt. Vi legger til grunn at utforming av nytt kryss
kan opparbeidet i henhold til håndbok N100.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader.

Postadresse

Kontoradresse

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Telefon: 22 07 30 00

Nygårdsgaten 112

Statens vegvesen

Transport og samfunn

5008 BERGEN

Regnskap

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Postboks 702
Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 91/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3237
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

15.06.2020

REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 15.06.20

1. ÅRSRAPPORT FOR SKAPE - 2019
2. PROTOKOLL – KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 13.05.20
3. FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2020
4. SØKNAD OM NY GRUNNSKOLE ETTER FRISKOLEOVEN – DANIELSEN
UNGDSOMMSKOLE HAUGALANDET AS
5. UTTALELSE FRA ADMINISTRASJONEN I KARMØY KOMMUNE I FORBINDELSE MED
SØKNAD OM NY GRUNNSKOLE ETTER FRISKOLELOVEN - DANIELSEN
UNGDSOMMSKOLE HAUGALANDET AS

Skape.no

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 29.04.2020
Saksnr.: 2020/42879
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Suzanne de Kok Selstad

RFK - Utgående brev
Vedlagt ligger årsrapporten for Skape for 2019 hvor det beskrives aktivitet for året som har gått, til
orientering.

Hilsen
Suzanne de Kok Selstad
Daglig leder Skape

1

Skape - årsmelding 2019
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SKAPE 2019:
SE RESULTATENE!

1

NOK ET STERKT
ÅR FRA SKAPE!
Skape gir individuell rådgiving og opplæring til
gründere i Rogaland. Vi skaper møteplasser og
har vært et stabilt og forutsigbart lavterskeltilbud
for kompetanseheving for gründere i startfasen
helt siden 2007.
Det har vært nok et travelt år for Skape. Tross at
arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen i 2019 ser vi
at det er stort behov for våre tjenester. Vi registrerer
at mange av våre kunder er i jobb og har behov for
kompetanse og råd når det gjelder sin etablering.
Kveldskursene er populære og godt besøkt.
Eierne av Skape, alle 23 kommuner, Fylkesmannen
i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland
fylkeskommune (administrativt ansvarlig) har enes om
en ny partnerskapsperiode for fire nye år, fra 2020-2023.

2

26 KOMMUNER + SVEIO

1,25 kroner per innbygger.
Alle kommunene betalte 1,25 kroner per innbygger.
I tillegg betalte Forsand, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sola og Stavanger 4 kroner ekstra per
innbygger for blant annet individuell rådgiving,
utvidet rådgiving, utarbeidelse av næringsfaglig
vurderinger. De samme tjenester kjøpte Gjesdal,
Hå, Klepp, Sandnes og Time fra juni 2019.
De aller fleste kursdeltakere deltar gratis på
kursene våre eller mot en egenandel.
På individuell rådgiving har vi rammeavtaler med følgende
leverandører:
SUM i sørfylket.
Validé og Validé Haugesundregionen i sør- og nordfylket.
Inore i nordfylket.
Aktiv Kunnskap er vår webredaktør.
De holder også temakurs i sør- og nordfylket.

3

STYRINGSGRUPPEN
Den er satt sammen av representanter fra de ulike eierne:
Elisabeth Faret
Leder, Rogaland fylkeskommune,
frem til 28.02.19
Heidi Skifjell
Rogaland fylkeskommune,
fungerende leder fra 01.03.19
Inger Kallevik Håvik
Haugaland Vekst

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio,
Tysvær og Utsira

Ingrid Iversen
Sola kommune

Finnøy, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sola og Stavanger

Kari Sand
Fylkesmannen i Rogaland
Geir Ims
Ryfylke IKS

Forsand, Hjelmeland, Strand, Suldal,
Sauda, Vindafjord

Nina Othilie Høiland
Sandnes kommune

Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes
og Time

Trond Arne Pedersen
Sokndal kommune,
frem til 30.11.19

Bjerkreim, Eigersund, Lund
og Sokndal

Jonas Andersen Sayed
Sokndal kommune,
fra 01.12.19
Suzanne de Kok Selstad
Skape, referent
Innovasjon Norge og NAV Rogaland holdes orientert, og kan
møte i styringsgruppen med observatørstatus etter ønske.

4

ÉN DØR INN
Nye etablerere møter ofte en jungel av ustrukturert
informasjon. Skape er inngangsporten til det
samlede tilbud i Rogaland.
Her finner de en brukervennlig og enkel oversikt over
ulike tilbud i Rogaland. Vi tilbyr også gratismaler som
kan være nyttig under etableringen.
Det å ha én dør inn til den nye tilværelsen, gjør den
kompliserte oppstarten mye enklere. Noen ganger
innser gründeren gjerne, gjennom opplæring og
rådgiving i en tidlig fase, at han eller hun ikke ønsker
å gå videre med prosjektet. Det sparer samfunnet
mye penger på.

REGIONALE
OG NASJONALE
VIRKEMIDLER

NAV

VALIDÉ
KLYNGER
INNOVASJON
NORGE
GRÜNDERHUS

... OG ANDRE
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- OG DEN ER GRATIS
De færreste har mer enn nok penger når de starter
en bedrift. De fleste av Skape sine tjenester er gratis.
Alle potensielle etablerere i Rogaland har for eksempel
rett på inntil tre timer gratis rådgiving årlig, og kan søke
om inntil 8 timer mot en egenandel. Dette er også årlig.
Flere av tjenestene vi tilbyr, er på helt grunnleggende
nivå, for eksempel:
markedsføring
økonomistyring
salg via sosiale medier
seminar aksjonæravtaler & arbeidsrett
budsjettering, likviditet og lønnsomhet
Flere av tjenestene og kursene foregår også på engelsk.
Tilbudet setter gründeren i sentrum og bidrar til å sikre
gode bedriftsetableringer i Rogaland.

6

SKAPE & FNS BÆREKRAFTSMÅL
Skape bidrar med økt kompetanse,
for både unge og voksne, gjennom
veiledning og kurs i entreprenørskap
og bedriftsetablering. Skape svarer
derfor på delmål 4.4 under
bærekraftsmål 4: God utdanning:
“Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge
og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag
og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig
arbeid og entreprenørskap”.
Skape fremmer politikken fra
Rogaland Fylkeskommune og
kommunene i Rogaland ved å
bidra til flere nyetablerte selskaper.
I tillegg legger Skape til rette for
at nyetablerte skal kunne få
informasjon om finansielle støtteordninger. Skape
svarer derfor på delmål 8.3 under bærekraftsmål 8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

“Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv
virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere
til formalisering av og vekst i antallet svært små, små
og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for
tilgang til finansielle tjenester”.
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BENYTTELSE AV SKAPE
SINE TJENESTER:

2018
100
kurs

901
deltakere

2019
83

kurs

1126

deltakere

41

landbruk

57

landbruk

255

individuell
rådgiving

145

næringsfaglig
vurdering

338
individuell
rådgiving

170
næringsfaglig
vurdering
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TALLENES TALE 2018 2019
12 % FLERE LIKES
PÅ FACEBOOK
FLERE PÅMELDTE
PÅ NYHETSBREV

SKAPE HAR TILBUDT
FØLGENDE KURS I 2019
INTRODUKSJONSKURS (norsk og engelsk)
Et 3-timers kurs som gir generell innføring i oppstart av egen bedrift.
ETABLERERKURS (norsk)
Et 12-timers kurs (dag eller kveld) som skal øke deltakernes kompetanse
på etableringsfaglige emner og sette dem i stand til å etablere egen
virksomhet og gjøre den levedyktig. Her brukes en digital forretningsmodell fra Entreprenerdy AS.
TEMAKURS (norsk og engelsk)
Korte spesialkurs som den enkelte etablerer kan velge ut fra egne behov.
Det arrangeres kurs flere steder i Rogaland. Kursene har varighet fra tre
til åtte timer, fordelt over en eller flere kvelder og er ofte i samarbeid med
næringslivet.

8%

162113 er vi godt
fornøyd med

FÆRRE BESØKENDE
PÅ SKAPE.NO
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NOEN SAMARBEID VI
GJERNE VIL LØFTE FREM:
Skape Gründer Forum i Haugesund, som vi arrangerte
sammen med Haugaland Vekst, var en del av Nyskapingsuka for Haugalandet og en viktig møteplass for gründere.
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE) om
etablering av elevbedrifter på ungdomsskolen, videregående skole og høyskole/universitet ble videreført
i 2019. Skape har også deltatt som samarbeidspartner
på Entreprenørskapsdagen 2019, og i bedømmelse av
forretningsplaner i forkant av Entreprenørskapsdagen.
Skape fortsetter sitt arbeid for INN (Næringsforeningen
i Stavanger-regionen sitt nettverk for flerkulturelle).
Vi har samarbeidet med Skatt Vest om 12 seminarer
hvor av to for engelsktalende. Det er besluttet at
kursene til Skatteetaten holdes hos dem selv. Vi
markedsfører hverandres arrangement.
Vi har holdt foredrag for flyktningeseksjonen i Stavanger
kommune om det å etablere bedrift i Norge. Skape har
også holdt lignende kurs for elever ved videregående
skoler.
Sammen med DNB og NAV har vi holdt korte oppstartsseminarer både i sørfylket og i nordfylket. I nordfylket
var Gründerloftet, en samlokalisering av gründerbedrifter
i Haugesund, med på seminaret. I sørfylket har vi holdt
disse seminarene på Innovasjonsparken Stavanger.
10

Vi har presentert vårt arbeid samt de andre offentlige
virkemidler for flere kull gründere hos Gründer-Hub
(Stavanger) til Sparebanken 1 SR-Bank, samt Rogalandsbenken og karrieresenterne til fylkeskommunen.
Ellers samarbeider vi med Innovasjon Norge, Jæren
Produktutvikling (frem til og med mai 2019), NAV
Rogaland, Validé i hele fylke, studentinkubatormiljøet,
UiS, gründermiljøer i Rogaland, Eldøen kommunikasjon,
Storhaug Unlimited, Pådriv Hillevåg, Grønn by, SUM
regnskap, Haver advokatkontor, Allservice, Greater
Stavanger og Startup Weekend.

Validé

NAV

UE
11

ANDRE TING VI
HAR FÅTT GJORT:
Jobbet med alle eierne for en ny partnerskapsperiode 2020-2023.
Satt i gang ansettelsesprosess av en ny kollega.
Oppdatering av alle våre kurs.
Nye temakurs i samarbeid med næringslivet
(à la Vestfoldsmodellen).
Utarbeidet elektronisk kartlegging av kursevalueringer.
Samordning med alle andre virkemidler i Rogaland.
To fagdager for etablererveiledere i fylke kompetanseheving og -deling.
Begynt å besøke alle kommuner hvor Skape leverer
rådgiving slik at de blir kjent med oss og våre tjenester.
Økt vår egen kompetanse, gjennom deltakelse av
bl.a. MIT Reap i samarbeid med UiS, Slush.
Satt i gang prosess for rammeavtaler med nye
leverandører for individuell rådgivinging i den nye
partnerskapsperiode.
To samlinger med fylkesnettverket for entreprenørskap.
Dette arbeidet vil vi gjerne fortsette!
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KURS
Deltakere

Temakurs

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

162

184

130

119

595

267

32

2019

171

103

88

156

518

203

44

13

16

7

17

53

6

7

2

5

20

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Gjennomførte
kurs 2019
Avlyste
kurs 2019

Deltakere

Introduksjonskurs

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

122

149

78

135

484

93

9

2019

109

86

72

82

349

74

11

8

6

5

7

26

1

2

0

0

3

Totalt

Registrert
hos NAV

Landbruk

Gjennomførte
kurs 2018
Avlyste kurs
2019

Deltakere

Etablererkurs

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

12

8

6

21

47

25

2

2019

7

6

13

8

34

13

2

1

1

1

1

4

1

2

0

1

4

Gjennomførte
kurs 2019
Avlyste kurs
2019

Kurs 2019

Deltakere

Total

Registrert
hos NAV1

Landbruk

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

296

341

214

275

1126

385

41

2019

287

195

173

249

901

290

57

Gjennomførte kurs
2018

26

31

18

25

100

Gjennomførte kurs
2019

22

23

13

25

83

Avlyste
kurs 2018

4

1

1

11

17

Avlyste
kurs 2019

8

11

2

6

27

Deltakere Skape
Forum Haugesund

*1

58

*1 Tallene fra NAV gjelder kun kursene og ikke Skape Forum.
Skape Forum Stavanger ble flyttet til 2019. Av de 119 deltakerne fra Skape Forum var 12 landbruksrelatert.
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Deltakere Skape
Forum Stavanger

62

*1

KURS PER KOMMUNE
2019

Kommuner

Deltakere
temakurs

Deltakere
Deltakere
introduksjonskurs etableringskurs

1

Bjerkreim

0

0

0

0

0

2

Bokn

0

0

0

0

0

3

Eigersund

13

12

0

25

2

4

Finnøy

0

0

0

0

0

5

Forsand

14

0

0

14

0

6

Gjesdal**

7

2

0

9

1

7

Haugesund

16

13

7

36

19

8

Hjelmeland

14

0

0

14

0

9

Hå**

1

8

0

9

0

10

Karmøy

23

5

4

32

21

11

Klepp**

11

5

0

16

3

12

Kvitsøy

1

0

0

1

0

13

Lund

0

0

0

0

0

14

Randaberg

7

2

0

9

0

15

Rennesøy

1

0

0

1

0

16

Sandnes**

52

34

4

90

9

17

Sauda

10

0

0

10

0

18

Sokndal

4

2

0

6

0

19

Sola

21

13

1

35

3

20

Stavanger

189

118

12

319

44

21

Strand

26

3

0

29

1

22

Suldal

0

0

0

0

0

23

Time**

17

16

0

33

1

24

Tysvær

9

6

3

18

4

25

Utsira

0

0

0

0

0

26

Vindafjord

8

0

0

8

3

27

Andre/
uspesifisert*

28

110

49

187

9

Totalt

472

349

80

901

120

Rådgivingskommuner
* Andre kommuner i Norge
** Rådgivningskommuner fra juni 2019
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Totalt antall
kursdeltakere

Skape
Forum

*Andre/uspesifisert
Deltakere
temakurs

Deltakere
Deltakere
introduksjonskurs etableringskurs

Totalt antall
kursdeltakere

Skape
Forum

2019

Kommuner

1

Etne

3

0

0

2

2

Farsund

0

1

0

0

3

Kvinnesdal

0

0

1

0

4

Sirdal

1

1

0

0

5

Sveio

2

1

0

1

6

Ulstein

0

0

0

1

7

Andre via
databasen

22

7

2

5

8

Andre
registrerte

0

100

46

0

Totalt

28

110

49

9

KURSEVALUERING
Kvalitet på stoffet
(oversiktlig, forståelig)

Nyttig informasjon i en
oppstartsfase av egen bedrift

Presentasjon av stoffet

Foreleseres evne til å
inspirere deltakerne

Foreleseres evne til å
involvere deltakerne

Påmelding på kurset og
informasjon om kurset

Kurslokalet

0

Svært fornøyd

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Godt fornøyd

Middels fornøy
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Misfornøyd

INDIVIDUELL RÅDGIVNING
Antall
deltakere 2019

Antall
deltakere 2018

Antall
timer 2019

Antall
timer 2018

NFV 2019

Q1

62

35

30

Q2

88

51

49

Q3

89

42

42

Q4

99

71

49

Totalt

338

2019

255

Kommuner

199

185

NFV 2018

170

Individuell rådgiving
- antall deltakere

Individuell rådgiving
- antall timer

145

NFV
i regi av Skape

1

Bjerkreim

0

0

0

2

Bokn

0

0

0

3

Eigersund

0

0

0

4

Finnøy

0

0

0

5

Forsand

0

0

0

6

Gjesdal

7

3

6

7

Haugesund

24

31

8

8

Hjelmeland

0

0

0

9

Hå

1

1

0

10

Karmøy

14

15

4

11

Klepp

11

6

3

12

Kvitsøy

0

0

0

13

Lund

1

0,5

0

14

Randaberg

6

3

2

15

Rennesøy

3

0,5

1

16

Sandnes

47

32

35

17

Sauda

0

0

0

18

Sokndal

0

0

0

19

Sola

22

10

14

20

Stavanger

147

88

93

21

Strand

3

5

0

22

Suldal

0

0

0

23

Time

4

2

2

24

Tysvær

1

1

2

25

Utsira

0

0

0

26

Vindafjord

1

1

0

28

Andre/uspesifisert*

46

0

0

Total

338

199

170
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BUDSJETT OG REGNSKAP 2019
Regnskapet er gjennomgått etter retningslinjene i ISRS 4400 av Rogaland revisjon

Inntekter

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

Noter

Egenandeler - kurs

35 000

126 350

Egenandeler - utvidet rådgiving

15 000

950

Egenandeler - næringsfaglig vurdering

30 000

73 830

Rådgiving - Nord-Fylket

100 000

28 700

Basistilskudd fra alle kommuner (kr 1,25 pp)

600 000

596 778

Tilskudd fra rådgivn. kommuner (kr 4 pp)

720 000

1 047 824

1 200 000

1 200 000

Tilskudd - Fylkesmannen i Rogaland

100 000

0

3

Tilskudd - Innovasjon Norge

300 000

150 000

4

MVA-kompensasjon

300 000

120 161

3 400 000

3 344 593

Tilskudd fra RFK

Inntekter

Kostnader

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

1

2

Noter

Skape administrasjon
Lønnskostnad

-1 800 000

-1 656 293

Administrasjon

-100 000

-114 415

Markedsføring

-150 000

-193 614

Husleie

-80 000

-54 000

Reiser

-150 000

-32 947

Telefon/porto/IKT/diverse

-100 000

-46 115

MVA

-100 000

-71 129

-2 480 000

-2 168 513

Introduksjonskurs

-20 000

-5 048

Etablererkurs

-25 000

-22 091

Temakurs

-125 000

-113 448

Skape Gründer Forum

-125 000

-38 668

MVA

-100 000

-3 912

Sum opplæring

-395 000

-183 167

Sum administrasjon

5

Skape opplæring
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6

Kostnader forts.

Budsjett 2019

Regnskap per
31.12.2019

Noter

Skape rådgivning
Næringsfaglig vurdering

-125 000

-70 951

Førstelinje-/rådgiving og utvidet

-200 000

-67 920

Rådgivning - Nord-Fylket

-100 000

-44 320

MVA

-100 000

-45 120

Sum Skape rådgivning

-525 000

-228 311

Utgifter

-3 400 000

-2 579 991

Resultat

0

764 602

7

Differanse buffer fra 2018

1 377 556

8

Overført til eget fond for Skape for 2020

2 142 158

9

Fylkesmannen i Rogaland

100 000

3

Innovasjon Norge Rogaland

150 000

4

1

Utlegg for næringsfaglige vurdering (minus egenandel) og rådgiving fra Haugesund og Karmøy i 2019 blir
fakturert videre til de respektive kommuner.

2

Skape har tatt over drift fra individuell rådgiving, næringsfaglig vurderinger og utvidet rådgiving for de fem
kommunene på Jæren fra juni 2019 og ut året 2019.

3

Det har vært endringer i innbetaling av bidraget fra Fylkesmannen i Rogaland. Beløpet betales etter revidert
årsrapport er levert i 2020. Belastes Skape i 2020.

4

Det har vært endringer i innbetaling av bidraget til Innovasjon Norge. Halvparten av beløpet betales etter
revidert årsrapport er levert i 2020. Belastes Skape i 2020.

5

Vi har kjørt en større markedskampanje på Jæren høsten 2019.

6

Vi har tatt flere og flere kurs selv og næringslivet stille opp enten gratis eller til overkommelige priser.

7

Vi har tatt mange rådgivingstimer selv. Etter sommeren har vi måtte sende flere og flere kunder til våre
leverandører. I etterkant burde vi nok ha startet med dette tidligere i forhold arbeidstimer for administrasjonen.

8

Overskuddet fra 2018 som ble satt på et eget fond i regnskapet til Rogaland fylkeskommune som forvaltes av
Skape.

9

Vi har vært meget edruelig med pengebruken. Vi er stadig på jakt etter smarte besparende løsninger.
Skape har måtte flytte på en del aktiviteter til 2020, bl.a. en større markedskampanje på Haugalandet,
nye IKT løsninger og forbedringer fra dagens løsninger, egen opplæring og Skape Gründer Forum i
Stavanger for å nevne noe.

18

Aldente

TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!
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Karmøy kommune
v/postmottak (via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

20/169/033/tha

Toril Hallsjø

Arkiv

Telefon

Dato

18.05.20

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 13.05.20
Vedlagt følger protokoll fra møte i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.mai 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 17. juni.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
Etter vedtatt møteplan er neste aktuelle kommunestyremøte 15. juni.
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 13.05.20

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

Møte nr. 2/20

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 13. mai 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av
utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 20.20

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A) og Torunn Tvedt (KrF)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Hans Christian Arnøy (Frp), Maria Kalstø (MDG) og
Solrun Gjerdevik (V)

FORFALL:

Bjørn Hundhammer (FrP), Elisabeth Kalstø (MGD) og
Ørjan Fjellkårstad (Sp)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Revisor Roald Stakland, KPMG AS, Hgsd og
forvaltningsrevisor Bjørg Rabbe Sandven,
KPMG AS, Bergen

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef Per Velde
Økonomisjef Morten Sørensen
Regnskapssjef Cathrine Ellingsen
VAR-sjef Siv Anita Thorsen

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Sekretær opplyste at saksnumrene var feil pga. det
avlyste møtet i mars. Første sak skal starte på 7/20.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 10, 11,
7, 8, 12 og 13.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 7/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.20

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.20 godkjennes.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget13.05.20:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.20 godkjennes.
SAK 8/20

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN- RÅDMANNEN

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Rådmannen hadde snart vært to år i kommunen, og hun syntes stillingen hadde svært varierte
oppgaver. Hun viste på skjerm kommunens organisasjonskart med tre etater og rådmannens
stab. Blant støttefunksjonene ble kommunikasjon, samfunnshelse og innkjøp trukket fram
som nye avdelinger. Hun viste til kommunens visjon om å lykkes, men det betydde ikke at
alle ville være fornøyd, som når det ble gitt avslag.
Hun viste vedtatt målkart med kommunens ambisjon, mål og delmål. For kommunens ledere
er det utarbeidet lederprinsipper. Videre viste hun sammenhengen mellom de ulike planene i
kommunen (planstrategi, årshjul og fireårshjul) Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt
vedtatt våren 2021. Kommunestyret har bedt om at det jobbes med FNs bærekraftsmål (17
stk.), og kommunen er nå med på to delprosjekter, som virker veldig spennende.
Hun orienterte også om kommunens beredskapsplaner, og om at ledelsen i disse tider hadde
fått brukt planen og nytte av tidligere øvelser under disse koronatider. Kommunen hadde
skaffet seg digitalt krisehåndteringsverktøy (DSB-CM), som fungerte bra.
Utvalget hadde spørsmål til oppfølging av interkommunale selskap, som ble besvart. Hun
viste til at kommunen nå har et eget eierskapsutvalg. Utvalgsleder takket for orienteringen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
SAK 9/20

ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 – INNSPILL KNYTTET TIL
RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar endret prosessplan for arbeidet med ny plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-24 til orientering.
Utvalget avsetter .….. min. til forvaltningsrevisor til gjennomgang av risikoområder og
innspill fra medlemmer i møtet.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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De innspill som framkommer, tar KPMG med seg i det videre arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene til bruk i utkast til planer.
Utvalget tar saken opp til ny behandling i junimøtet, der de foreslåtte prosjektene skal
prioriteres nærmere.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Forvaltningsrevisor ble innledningsvis gitt 30 min., men det ble brukt 50 min. til saken. Hun
orienterte først om prosessen. De hadde hentet innspill fra rådmann, ledergruppen og
hovedverneombud. Hun ønsket i dette møtet få innspill fra utvalget, da den planlagte
workshopen 17.mars var falt vekk, pga. regjeringens pandemivedtak 13. mars.
Hun viste så på skjerm hvilke områder som de pr i dag hadde identifisert som risikoområder.
Utvalget kom med noen innspill til områder som de mente kunne være aktuelle som tema i
planen. Revisor noterte seg innspillene og hun ville komme tilbake til disse i neste møte i juni.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar endret prosessplan for arbeidet med ny plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-24 til orientering.
Utvalget avsetter 30/50 min. til forvaltningsrevisor til gjennomgang av risikoområder og
innspill fra medlemmer i møtet.
De innspill som har framkommet, tar KPMG med seg i det videre arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene til bruk i utkast til planer.
Utvalget tar saken opp til ny behandling i junimøtet, der de foreslåtte prosjektene skal
prioriteres nærmere.
SAK 10/20

KARMØY KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2019 –
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg har følgende kommentarer: ………………..
eller
/ingen spesielle kommentarer til årsregnskapet 2019 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2019 slik den foreligger (.)
eller /med disse endringene/tilleggene…………….
Kontroll- og kvalitetsutvalget vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til utvalget
innen 01.09.20 på hvordan merknader fra revisor er fulgt opp.
Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 13.05.20:
Økonomisjefen orienterte og viste presentasjon på skjerm. Driftsomsetningen på 3,5
milliarder viser et resultat på 59 millioner i mindreforbruk. Netto driftsresultatet utgjør 4 %,
og er over anbefalt nivå. Kommunen har lånegjeld på nesten 2,2 milliarder (67 %) som er
under landssnittet. Stor del av lånene er tatt opp i Kommunalbanken. Det ble i fjor investert
447 millioner i ca. 100 ulike prosjekter. Den største prosjektene var Åkrahallen med 93 mill.
og Vormedal b/u og Stangaland ungdomsskole.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utbyttet fra Haugaland Kraft AS hadde vært rekordstort, med 60 mill. kr, mot 16 mill. året
før. Markedsplasseringene i aksjer hadde også gått godt for kommunen.
Lønnsutgiftene utgjør nå 62,7% av utgiftene, en liten nedgang, Han viste bl.a. at det hadde
vært en kraftig volumøkning innen helse og omsorg, siden 2002.
Revisor viste til at det var avgitt ren revisjonsberetning. I år inneholdt brev til ledelsen ingen
spesielle merknader. Fjorårets merknader om manglende anleggskartotek var blitt rettet opp,
og det var nå på plass.
Utvalget hadde spørsmål til kommunens garantiforpliktelser, som ble besvart av rådmann og
næringssjef. Spørsmålsstiller var spesielt opptatt av økonomien og samfunnsansvaret til
Karmsund Havn IKS.
Utvalget hadde ellers ingen merknader eller tillegg. Utvalget mente det ikke var nødvendig å
be om oppfølging av revisors kommentarer i revisjonsrapport. Utvalget var enig om å stryke
siste punkt i innstillingen.
I etterkant ble det delt hefte som inneholdt nøkkeltall og en kortfattet utgave av regnskapet.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og uttalelse til kommunestyret:
Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingen spesielle kommentarer til årsregnskapet 2019 og
vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2019 slik den foreligger:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets uttalelse:
Karmøy kommunes årsregnskap for 2019 pr 15.04.20 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 59 045 708 (59 mill.kr).
Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto
driftsresultat med 129 mill. kr, som utgjør 4 % av driftsinntektene. Dette er over teknisk
beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og høyere enn den i fjor, som var
på 2,6 %.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2019, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at årsregnskapet for
2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2019
og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.19.
Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2019.
SAK 11/20

KARMØY VANNVERK - ÅRSREGNSKAP 2019 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:
Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for
2019 med henvisning til framlagt revisjonsberetning.
Regnskapet for 2019 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Var-sjef viste til at fordeling av kostnader bygget på en gammel avtale mellom kommunen og
Hydro. Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og uttalelse til kommunestyret:
Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for 2019 med
henvisning til revisjonsberetning.
Regnskapet for 2019 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.
SAK 12/20

REGLEMENTET FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET –
ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement (med tillegg/endringer).
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Sekretær innledet om bakgrunnen for saken, og hun mente reglementet var et bra verktøy og
til hjelp for utvalgets arbeid.
Utvalget hadde ingen tillegg eller endringer og sluttet seg til forslaget, slik det var framlagt.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
som følge av ny kommunelov.
Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.
SAK 13/20

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.05.20

17. Statusoversikt pr. mai 2020
18. Kommunestyresak 11.05.20, sak 30/20 – Utvalgets årsmelding 2019
19. Brev – om lukking av avvik etter tilsyn - samfunnssikkerhet og beredskap 19.12.19
20. Utsatt behandling - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandlingsreformen»
21. Statusmelding fra revisor om prosjektet «Tidlig innsats»
22. Henvendelse til utvalget om konkret skolesak i Karmøy kommune og foreløpig svar
23. Protokoll - Haugaland Brann og redning – representantskapsmøte 05.02.20
24. Protokoll - Haugaland Vekst IKS - representantskapsmøte 21.02.20
25. Haugaland Brann og redning IKS – representantskapsprotokoll 23.04.20
26. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsprotokoll 27.04.20
27. Haugaland Kraft AS – representantskapsprotokoll 30.04.20
28. Kommunal Rapport - 22.04.20 – «Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig?»

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Sekretær gikk igjennom sakene. Hun gjorde oppmerksom på at to deltakere var uteglemt i pkt.
26, og ny protokoll vil bli sendt ut på nytt.
Utvalget støttet sekretariatets vurdering om ta skolesaken til orientering, men at
opplæringsloven 9A om trygt og godt skolemiljø kunne være et aktuelt tema for
forvaltningsrevisjon i løpet av de neste fire årene.
Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.05.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referatsakene 17- 24/20 til orientering.

Eventuelt
Ingen saker var eller ble meldt.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 17. juni kl.17.30.
Saker på sakslisten: orientering fra kommunalsjef oppvekst og kultur, oppfølging av tidligere
rapport om «Samhandlingsreformen», ny forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» og
utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 sammen med
analysedokumentet «Risiko- og vesentlighetsvurderinger i Karmøy kommune»

Karmøy, 13. mai 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Sentraladministrasjonen

Finansrapport 1. tertial 2020
Til:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen

Fra

: Økonomisjef Morten Sørensen

Arkivkode
251

Arkivsaknr./løpenr.
16/1271 32250/20

Dato
04.06.2020

FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2020
Vedlagt følger revisorgodkjent finansrapport per 1. tertial 2020 (per 30.04.2020).
Som det framgår av dokumentet så preges 1. tertial i år av Corona-pandemiens utslag på
verdens børser. Det ble en bratt nedadgående kurve i mars måned etter en normal oppgang
fram til rundt 20. februar. Heldigvis så ble det satt i gang tiltak for å begrense utbruddet rundt
om i verden, slik at børsene snudde fra slutten av mars. April måned ble tidenes oppgang. Ved
utgangen av april måned så er vi imidlertid ikke tilbake til null, men det er optimisme i
markedet slik at en forventer en stadig positiv utvikling utover året. Det er derfor ikke umulig
at vi kan nå budsjettert avkastning når vi kommer til slutten av året.
Når det gjelder låneopptak så ble det tat opp kroner 50 millioner i 1. tertial til Startlån.
Kommunens øvrige budsjetterte innlån for 2020 deles i to, med første lån i mai måned.

Sentraladministrasjonen
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SÃ¸knad om: Ny grunnskole etter friskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Rogaland
Kommune: KarmÃ¸y (1149)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. Skolens navn tilsvarer
navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn pÃ￥ rettssubjektet: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Organisasjonsnummer: 824507732
Organisasjonsform: AS

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende register. Registreringen må
vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, revisor mv. Nøkkelopplysninger fra
Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1. Registerutskrift (2).pdf (lastet opp: 29.01.2020 12.59.06)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Skolens
organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne
sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra søknaden er levert til den er
ferdig behandlet.
Vedlegg
1. Bekreftelse AS Danielsen ungdsk.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.04.34)

Behov for skolen
Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen.

Vedlegg
1. Behov for skolen - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.07)

Lov
friskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret.
Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-postadressen som skal brukes.
Postadresse: Nygaten 8

Postnummer: 5017
Poststed: BERGEN
Telefonnummer: 90766585
E-post: asle@danielsen-skoler.no
Nettside: http://www.danielsen-skoler.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, bydel osv.). Beskriv kort
hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.
Det jobbes spesifikt med kjÃ¸p og etablering av et nytt skolebygg pÃ￥ Norheim i KarmÃ¸y Kommune, like ved den
etablerte skolen Kristen VideregÃ￥ende Haugalandet. TomtekjÃ¸p og bygging av ny skole pÃ￥ tomten avhenger av
godkjenninga den omsÃ¸kt skolen fra Utdanningsdirektoratet.

Styret og vedtekter
Krav til styrings- og rådsorgan
Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har lest, og forstått at:
styret er skolens øverste organ
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens rettsgrunnlag (f.eks.
aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre.
Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal
komme elevene til gode jf. § 6-3.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven. Videre har
økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved nedleggelse av skolen.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.
Vedlegg
1. Vedtekter Danielsen ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 29.01.2020 13.30.56)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.
a. livssyn
For skoler som skal drives på grunnlag av et livssyn skal verdigrunnlaget synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i
læreplanene skolen skal følge. Spesifiser livssyn her:

Kristen tro og livssyn, med utgangspunkt i forståelsen av denne som ligger til grunn i Norsk Luthersk
Misjonssamband og Indremisjonsforbundet.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om den skal drive
opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan
Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling som er
godkjent
Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent.
Alle Danielsen-skolene bruker Danielsen-planen i kristendom. Fra implementering av fogfornyelsen vil vi benytte den
nye felles KRLE-planen som sendes inn til godkjenning fra Kristne friskolers forbund innen 01.02.2020. Vi har deltatt
aktivt i utviklingen av denne planen. I tillegg vil skolene bruke tilleggene til formålet i fellesfagene som er omsøkt fra
KFF etter hvert som disse godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Skolens undervisningsspråk
SprÃ￥k:
âœ“ Norsk
â˜ Samisk
â˜

Vurderingsform
Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall â€“ Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker godkjenning for) og hvilke
årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide med.
Fra skoleår: Høsten 2021

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8

âœ“

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 9

âœ“

Trinn 10

âœ“

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for det omsøkte
elevtallet (ved fullt utbygd skole).
Vedlegg
1. Vurdering av elevgrunnlag - DU Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.40)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge reglene om:
tilpasset opplæring og tidlig innsats
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
spesialundervisning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
organisering i klasser og basisgrupper
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
særskilt språkopplæring
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
rådgivning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn skolens
godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se friskoleloven § 3-1.
Vedlegg
1. DU Haugalandet - inntaksreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.09)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 3–9 og 3-10. Ut fra
hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de refsingstiltakene som skolen kan bruke
dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig
nevnt i reglementet.
Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og det må
framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen i skolens fylke.
Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Se også sjekkliste - ordensreglement

Vedlegg
1. DU Haugalandet - Ordensreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.18)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse
Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår
Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det som gis i den offentlige
skolen.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd skole, dvs. et
helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal.
Vedlegg
1. Budsjett med noter.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.14.06)
Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for annen virksomhet og
eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles på de forskjellige budsjettene.
Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.
Skolen sÃ¸ker kun om godkjenning for ungdomstrinnet, og SFO er derfor ikke aktuelt

Annet
Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
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Fra: Utdanningsdirektoratet <post@udir.no>
Sendt: torsdag 27. februar 2020 22.37
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: asle@danielsen‐skoler.no <asle@danielsen‐skoler.no>
Emne: Anmodning om uttalelse ‐ Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS ‐ 824507732 ‐ søknad etter friskoleloven

Saksbehandler: Sine Lund Solheim

Vår dato:
27.02.2020
Deres dato:

Vår referanse:
2020/913
Deres referanse:

Karmøy kommune
postmottak@karmoy.kommune.no

Anmodning om uttalelse - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS - Org.nr. 824 507
732 - søknad etter friskoleloven
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår av søknaden at skolen ligger i
Karmøy kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet med grunnlag i friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a. livssyn. Kopi
av søknaden er vedlagt.
Det søkes om:
Søkt
Trinn
elevtall
180
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10

Ny
Ny
Ny

Rett til uttalelse
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1
første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88
(2006-2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan godkjenne nye skoler eller
driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den
offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved vurderingen av hvilke
konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt

på uttalelsen fra vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad imøtekommes eller ikke,
men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets skjønnsmessige vurdering.
Uttalelsen
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom det
ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at det ikke foreligger konkrete innsigelser. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at en
etablert friskole fritt kan flytte innenfor vertskommunens grenser.
Dersom vertskommunen mener at en etablering vil få negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av
innsigelsene ha betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke
tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til
saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det tilstrekkelig
underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer
relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for utfallet av
søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges:
Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering av en friskole vil kunne ha, for eksempel
ved at etableringen vil legge vesentlige bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer
mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av
betydning.
Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen offentlig skole må legges ned fordi det ikke er
elevgrunnlag for flere skoler, eller at reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering av en
friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av sviktende elevgrunnlag.
Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller nylig har vært på ROBEK-lista.
Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta som en konsekvens av etableringen av en
eller flere friskoler vil vektlegges.
Skolefaglige hensyn
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større enheter for å opprette et miljø med større
muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen.
Frist for uttalelse
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne henvendelsen besvares senest innen 3 måneder.

Vennlig hilsen
Sine Lund Solheim
seniorrådgiver

Kopi sendt til:
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr:
NO 970 018 131

E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no

Vedtekter for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Vedtatt på stiftelsesmøte den 13. januar 2020.

§ 1 Selskapets navn og forretningskontor
Selskapets foretaksnavn skal være: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Karmøy kommune.

§ 2 Foreningens formål
Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS har til oppgave å stå for skolens drift, herunder gi
undervisning på grunnskolenivå.
Det inngås nødvendige avtaler for leie av bygning m.v. Undervisning skal skje i
overensstemmelse med «Lov om frittståande skolar» med senere endringer, og i samsvar
med det grunnlag og de planer skolen arbeider ut fra. Undervisningen skal føre frem til
offentlig godkjent eksamen og vitnemål.
Aksjeselskapet har følgende basis og formål:
a) Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skal i all sin virksomhet søke å skape et
læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud
som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske
bekjennelsesskrifter.*
Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og
etterfulgt.
b) I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap,
inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et
godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.
I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og
forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.
Aksjeselskapets virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og selskapet kan ikke dele
ut utbytte til eneaksjonær.
* Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse),
samt den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

§ 3 Aksjekapital
a)
b)

Aksjekapitalen skal være på kr 100 000,-.
Aksjens pålydende skal være kr 1 000,-, som tilsvarer kjøpesum for hver aksje.
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c)
d)
e)

Aksjekapitalen skal være fullt innbetalt innen 30. januar 2020.
Stiftelseskostnader betales fullt ut av aksjonær Egill Danielsen Stiftelse.
Egill Danielsen Stiftelse er eneaksjonær.

Skolevirksomheten skjer i samarbeid med Egill Danielsen Stiftelse.

§ 4 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Innkalling med sakliste må være
tilgjengelig for aksjonærene minst en uke før generalforsamlingen avholdes. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. Forslag som skal behandles på
generalforsamlingen må være skriftlig og sendt styret senest 4 uker før årsmøtet.
Styret for Egill Danielsen Stiftelse utgjør selskapets generalforsamling. Hvert faste
styremedlem har 20 stemmer.
Leder i styret for Egill Danielsen Stiftelse er generalforsamlingens ordstyrer, dersom ikke noe
annet blir vedtatt.
På generalforsamlingen kan det behandles andre forslag enn de som fremgår av sakslisten
når flertallet av aksjonærens fremmøtte medlemmer gir samtykke.

§ 5 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne årsberetning
Godkjenne revidert årsregnskap
Gi uttalelse til budsjett
Gjøre vedtektsendringer
Velge skolestyre
Behandle innkomne forslag
Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften
Behandle saker som etter lov ikke er tillagt styret

§ 6 Styret
Styret består av 5 styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer. Leder velges av
generalforsamling for to år om gangen. Styret velger selv nestleder for to år om gangen.
Rektor har møteplikt, talerett og forslagsrett i styret. Andre rektorer ved skoler knyttet til
Egill Danielsen Stiftelse har møte- og talerett i skolestyret.
Daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse har møte-, tale- og forslagsrett i styret, er styrets
referent, og bistår styret i saker som defineres i styrets delegasjonsreglement. Dette
inkluderer bl.a. jevnlige utviklingssamtaler med rektor og skolens ledergruppe. Daglig leder i
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Egill Danielsen Stiftelses møte-, tale- og forslagsrett, ansvar og oppgaver kan ivaretas av
annen representant for Egill Danielsen Stiftelse, utpekt av stiftelsens daglige leder.
Representanter for ansatte, elever, foreldre, offentlige myndigheter og evt. andre har
møterett i samsvar med Lov om frittståande skolar.
Styret kan tildele andre møterett og talerett ved behov.
Funksjonstiden for styremedlemmene er fire år og to år for varamedlemmene. Ved
eventuelt nyvalg av hele styret velges tre medlemmer for to år og to medlemmer for fire år.
Maksimal sammenhengende funksjonstid for styremedlemmer er 10 år.
Styret skal:
a) se til at skolen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser gitt av
offentlig myndighet
b) fatte vedtak i saker i henhold til Lov om frittståande skolar §5-3
c) vedta instruks for rektor
d) utarbeide årsmelding for skolen
e) Sikre at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode
f) iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
g) representere aksjeselskapet utad
Styret kan delegere ansettelsesmyndighet til et eget ansettelsesutvalg som foretar
ansettelse av skolens personell. Ansettelsesmyndighet for vikariater for mindre enn ett
skoleår kan delegeres til rektor.
Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Styret skal se til og har ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter.
Aksjeselskapet tegnes av styrets leder samt ett av styremedlemmene. Styret kan meddele
prokura.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må anses for å ha en
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.
Det føres protokoll over de saker som behandles i styret.
Styremøte skal holdes når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende.

§ 7 Rektor
Rektor er skolens daglige leder etter Lov om frittståande skolar. Rektor er den pedagogiske
og administrative leder av skolen. Rektor har ansvar for at vedtektene, lover, forskrifter,
reglement, instrukser og styrevedtak blir fulgt.
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§ 8 Ansatte
Personalet må være lojal mot og aktivt fremme skolens basis og formål slik dette er nedfelt i
skolens dokumenter.

§ 9 Rådsorganer
Skolen skal ha de rådsorganer som Lov om frittståande skolar krever. Det kan etableres
andre råd ved skolen. Styret fastsetter regler for rådene.

§ 10 Vedtektsendring
Generalforsamlingen kan vedta endring av vedtektene. Endringer krever enstemmighet
blant alle stemmeberettigede hos aksjonæren. § 2a kan ikke endres.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning behandles etter aksjeloven, og vedtak treffes på generalforsamlingen. Det skal
velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.
Aksjeselskapets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse disponeres i tråd med
gjeldende lovgivning på friskolefeltet. Det er bestemmelsene i økonomiforskrift til
friskoleloven som regulerer de økonomiske forhold knyttet til en eventuell nedleggelse av
skolen. I den grad dette lovverket tillater det skal formuen tilfalle Egill Danielsen Stiftelse.
Dersom også stiftelsen skal avvikles, kan aksjeselskapets disponible formue tilfalle annen
undervisningsinstitusjon på evangelisk luthersk grunn.
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Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS: behov for skolen
Etablering av Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS i Karmøy kommune er i realiteten en
flytting av dagens Danielsen-skole i Haugesund kommune: Danielsen Ungdomsskole
Haugesund AS. Ved etablering av skolen i ny kommune i tråd med ny godkjenning vil vi ha
dialog med Udir om rett måte å fusjonere de to rettssubjektene på, slik at elevene ved
Danielsen Ungdomsskole Haugesund blir godt ivaretatt i flytteprosessen. Når
flytting/fusjonering er gjennomført vil skolen etter den nye godkjenningen bære navnet
Danielsen Ungdomsskole Haugesund. For enkelhets skyld vil vi i denne søknaden omtale
prosessen med etablering av skolen vi søker om her, og tilhørende fusjon med Danielsen
Ungdomsskole Haugesund, som «flytting» av Danielsen Ungdomsskole Haugesund.
Danielsen Ungdomsskole Haugesund ble etablert i 2012. Skolen har siden den gang hatt
tilhold i Skåredalen i Haugesund kommune, på en tomt kjøpt av kommunen for etablering av
skolen. Bygget som ble oppført var et midlertidig bygg, med midlertidig dispensasjon fra
reguleringsformålet «barnehage» på tomten. Da vi høsten 2018 satte i gang
reguleringsprosess for permanent endring av reguleringsformål til undervisningsformål, ble
oppstart av regulering foreslått avvist av administrativt Haugesund kommune. Dette ble
begrunnet i regionalplan for Rogaland fylkeskommune som ble endelig vedtatt i juni 2016 av
fylkestinget i Rogaland. Skolen fikk fornyet dispensasjon til 2024, med krav om å finne et nytt
lokale innen da.
På grunn av avslaget om oppstart av reguleringsprosess i Skåredalen har Danielsen
Ungdomsskole Haugesund vært på leting etter nye lokaler eller en ny tomt siden den gang.
Det har vist seg svært vanskelig å finne en egnet tomt eller annen løsning i Haugesund
kommune som er mulig å realisere innen fristen på 2024. Samtidig har vi jobbet med
alternativer i nærhet til Haugesund, som vil gjøre det mulig å ivareta dagens elever og
fremtidige elever fra de områdene skolen rekrutterer fra i dag, i hovedsak kommunene
Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Sveio. I tillegg får vi årlig noen elever fra
fastlandsdelen av Karmøy kommune og Torvestad på Karmøy. Det har åpnet seg en mulighet
for etablering på området Norheim, like over grensen mellom Haugesund og fastlandsdelen
av Karmøy kommune. Styret for Danielsen Ungdomsskole Haugesund har vurdert lokasjonen
til å medføre en forkortet skolevei for de fleste av dagens elever ved skolen.
Danielsen Ungdomsskole Haugesund har i dag lange ventelister fra områder som vil ha
kortere skolevei og en skolevei som er bedre tilrettelagt med kollektivtransport til den
aktuelle skoletomten på Norheim. Det ligger allerede en Danielsen-skole i Karmøy
kommune, med planlagt langsiktig lokalisering i Veavågen på Karmøy. Denne rekrutterer i all
hovedsak fra andre deler av Karmøy kommune enn Danielsen Ungdomsskole Haugesund.
Det forventes ikke vesentlige endringer i noen av disse skolenes geografiske nedslagsfelt
med flytting.
Vi har drøftet med Udir muligheten om å heller søke om formell flytting av dagens
skolegodkjenning i Haugesund, i stedet for å søke om godkjenning av ny skole med
påfølgende fusjonering av de to. I denne dialogen har vi landet på tilnærmingen med ny
søknad + fusjon. Dette er fordi en godkjenning vil være en forutsetning for investeringen i

bygging av et skolebygg på Norheim, og det alltid vil være noen usikkerhetsmomenter
knyttet til et slikt byggeprosjekt i en tidlig fase. Vi vil derfor trenge det handlingsrommet som
skapes av at vi kan drive skolen med opprinnelig godkjenning i Haugesund frem til det nye
skolebygget faktisk står klart.

Danielsen Ungdomsskole Haugalandet: Redegjørelse for elevtall
Danielsen Ungdomsskole Haugesund er i dag godkjent for 270 elever. Det midlertidige
skolebygget legger begrensninger på elevtallet slik at skolen kun har 90 elever per i dag.
Skolen mottar i dag søknad fra mange flere elever enn den har mulighet til å ta inn i dagens
skolebygg. Etter å ha fylt opp alle elevplasser på skolens 8. trinn for skoleåret 2020-2021 står
det fortsatt 35 elever på venteliste. For skoleåret 2021-2022 har skolen allerede 61 søkere til
30 elevplasser. Alle disse søknadene er kommet uten at skolen har markedsført seg, nettopp
på grunn av den store mengden søknader i forhold til antall skoleplasser. I tillegg er det
rimelig å anta at en del ikke søker fordi de har forstått at søknaden vil komme for sent til at
det er realistisk å få skoleplass ved skolen.
Som tidligere nevnt vil reiseveien bli både kortere og enklere for de fleste av dagens elever
til den aktuelle lokaliseringen på Norheim i forhold til dagens lokalisering i Skåredalen. I
tillegg vil trolig flere søkere anse det som sannsynlig å kunne bli tatt inn ved skolen dersom
de søker. Disse forholdene mener vil tilsier at elevgrunnlaget for en Danielsen-skole på
Norheim sannsynligvis vil ha et større elevelevgrunnlag enn skolen har med dagens
lokalisering.
Samtidig er den aktuelle tomten for liten til å få regulert til en skole for 270 elever. Vi legger
derfor opp til at det bygges for 180 elever. Når dette blir kapasiteten på skolens langsiktige
skolebygg, er det lite sannsynlig at skolen vil vokse seg ut over dette i elevtall i forutsigbar
fremtid. Vi søker derfor kun om 180 skoleplasser for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet,
og vil heller søke om utvidelse på et senere tidspunkt dersom det skal vise seg at det er
behov for dette, og muligheter til å gjennomføre en slik utvidelse i praksis.

Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Budsjett

Start:

2021

Note

Org.nr: 824 507 732

Høst
2021

Vår / høst
2022

Vår / høst
2023

Fullt utbygd

kr 15 369 870

kr 16 346 520

kr 16 346 520

Inntekter
Statstilskudd

1

kr

6 057 185

Kapitaltilskudd
Skolepenger
- søskenmoderasjon ca 10-15 %
Spes.ped refusjon

1
2
2
3

kr
kr
kr

212 750
891 250
-44 563

kr
kr
kr

333 000
2 557 500
-127 875

kr
kr
kr

333 000
2 790 000
-139 500

kr
kr
kr

333 000
2 790 000
-139 500

kr

7 116 623

kr

18 132 495

kr

19 330 020

kr

19 330 020

kr
kr
kr

361 250
3 078 150
200 000

kr
kr
kr

722 500
7 078 150
600 000

kr
kr
kr

722 500
8 156 300
600 000

kr
kr
kr

722 500
8 156 300
800 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

129 000
129 500
32 000
606 763
405 382
4 942 044

kr
430 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 414 931
kr
945 324
kr 11 529 905

kr
430 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 582 760
kr 1 057 451
kr 12 888 012

kr
344 000
kr
259 000
kr
80 000
kr 1 600 506
kr 1 069 307
kr 13 031 613

kr

80 391

kr

206 368

kr

220 523

kr

27 000

kr

80 391

kr

206 368

kr

220 523

kr

27 000

kr
kr

1 076 625
20 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

2 583 900
50 000

kr
kr

40 000
15 000

kr
kr

100 000
45 000

kr
kr

100 000
45 000

kr
kr

100 000
70 000

kr

1 151 625

kr

2 778 900

kr

2 778 900

kr

2 803 900

Sum inntekter
Lønnskostnader inkl feriepenger
Lønn rektor
Lønn lærere + øvrig adm.
Lønn assistent
Lønn øvrig personell:
Kontor
Renhold
Gruppelivs-/personalforsikring
Arbeidsgiveravgift - 14,1 %
Pensjonskostnader - 10,40 % av lønn
Sum lønnskostnader
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Avskrivinger
Avskriving ombygging og inventar
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Sum avskrivninger
Kostnader lokaler
Leie av skolebygg
Leie andre lokaler - svømmelokaler/gymsal
Renovasj., vann, avløp o.l. - betales av eier
Lys, varme, felleskostnader
Utstyr + rekvisita
Andre kostnader lokaler
Sum kostnader lokaler
Leie, inventar m.m.

6
7
og inngår i husleie

Leasing kopimaskin
Kopinor-avgift
Skolelunch
IKT-kostnader (lisenser, servere, programvare etc)
Sum Inventar m.m.

kr
kr
kr
kr
kr

40 000
4 375
160 000
200 000
404 375

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
8 700
335 000
400 000
833 700

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
13 050
360 000
400 000
863 050

kr
kr
kr
kr
kr

90 000
31 320
360 000
400 000
881 320

kr

20 000

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Sum reparasjon og vedlikehold

kr

20 000

kr

150 000

kr

200 000

kr

200 000

Fremmed tjeneste
Honorar revisjon - (KPMG AS )
Honorar regnskap, lønn, IKT

kr
kr

30 000
200 000

kr
kr

60 000
500 000

kr
kr

70 000
650 000

kr
kr

70 000
650 000

Sum fremmed tjeneste

kr

230 000

kr

560 000

kr

720 000

kr

720 000

kr
kr
kr

80 000
75 000
585 000

kr
kr
kr

150 000
150 000
585 000

kr
kr
kr

200 000
200 000
585 000

kr
kr
kr

200 000
200 000
585 000

kr

740 000

kr

885 000

kr

985 000

kr

985 000

kr
kr
kr
kr

20 000
20 000
20 000
15 000

kr
kr
kr
kr

25 000
25 000
75 000
25 000

kr
kr
kr
kr

50 000
25 000
100 000
40 000

kr
kr
kr
kr

50 000
25 000
100 000
40 000

Sum kontorkostnad, møter o.l.

kr

75 000

kr

150 000

kr

215 000

kr

215 000

Kostnad telefon, porto og lignende
Telefon
Porto

kr
kr

5 000
2 000

kr
kr

7 000
2 000

kr
kr

7 000
2 000

kr
kr

14 000
4 000

Sum telefon, porto o.l.

kr

7 000

kr

9 000

kr

9 000

kr

18 000

kr

5 000

kr

30 000

kr

50 000

kr

50 000

Reparasjon og vedlikehold
Reparasjon og vedlikehold (innvendig)

Undervisningsmateriell
Fagkostnader
Skolebøker og materiell
Datamaskin til elever og ansatte
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9

Sum undervisningsmateriell
Kontorkostnad, trykksak og lignende
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Annen kontorkostnad

Kostnad transportmidler

10

11

Sum kostnad transportmidler

kr

5 000

kr

30 000

kr

50 000

kr

50 000

kr
kr

10 000
10 000

kr
kr

10 000
10 000

kr
kr

25 000
20 000

kr
kr

25 000
20 000

kr

20 000

kr

20 000

kr

45 000

kr

45 000

Kostnader markedsføring
Markedsføringskostnad

kr

40 000

kr

50 000

kr

60 000

kr

60 000

Sum markedsføringskostnader

kr

40 000

kr

50 000

kr

60 000

kr

60 000

kr
kr

10 000
3 500

kr
kr

20 000
6 000

kr
kr

20 000
7 000

kr
kr

20 000
7 000

kr

13 500

kr

26 000

kr

27 000

kr

27 000

Andre kostnader
Kontingent
Gebyr
Sum andre kostnader

kr
kr

1 000
1 000

kr
kr
kr

13 000
5 000
18 000

kr
kr
kr

15 000
7 000
22 000

kr
kr
kr

30 000
14 000
44 000

Sum driftskostnader

kr

7 729 936

Driftsresultat

kr

Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.
Bilgodtgjørelse
Reisekostnad
Diettkostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.

Kostnader forsikringspremie
Innbo og løs øre (virksomhetsforsikring)
Ansvar - elev
Bygninger - betales av utleier
Sum forsikringspremie

Renteinntekter
Rentekostnader
Sum netto finansinntekter/-kostnader
RESULTAT
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kr 17 246 873

kr 19 083 484

kr 19 107 833

-613 313

kr

885 622

kr

246 536

kr

222 187

kr
kr

32 879
-32 879

kr
kr

74 193
-74 193

kr
kr

67 316
-67 316

kr
kr

27 905
-27 905

kr

-646 192

kr

811 429

kr

179 220

kr

194 282

Noter til budsjett
Note 1 Statstilskudd
Ordinært statstilskudd
Satser for statstilskudd per 01.01.2020:
Faktor
Utbetalt
Høy sats:
kr
206 200
85 % kr 175 270
Lav sats:
kr
76 600
85 % kr 65 110
Grense
42
2021
Høst
8. tr
9. tr
10. tr

År
2021
2022

Vår
60
60
30
150

Termin høy
Høst
42
Vår
42

2022
Høst
60
60
30

Vår
60
60
60
180

2023
Høst
60
60
60

Fullt utbygd
60
60
60
180

Antall elever
lav
Totalt
73
115
108
150

2022
2023
2023

Høst
Vår
Høst

42
42
42

138
138
138

180
180
180

Full
Full

Vår
Høst

42
42

138
138

180
180

Statstilskudd grunnbeløp pr/år
Statstilskudd
høy sats
lav sats
Sum
Utbetalt (85% )
Sum/år
kr 8 660 400
kr 5 591 800
kr 14 252 200
kr 6 057 185
kr 6 057 185
kr 8 660 400
kr 8 272 800
kr 16 933 200
kr 7 196 610
kr 8 660 400
kr 8 660 400
kr 8 660 400

kr 10 570 800
kr 10 570 800
kr 10 570 800

kr 19 231 200
kr 19 231 200
kr 19 231 200

kr 8 173 260
kr 8 173 260
kr 8 173 260

kr 8 660 400
kr 8 660 400

kr 10 570 800
kr 10 570 800

kr 19 231 200
kr 19 231 200

kr 8 173 260
kr 8 173 260

2021
115
1 850
212 750

Kapitaltilskudd
2022
180
1 850
333 000

kr 15 369 870
kr 16 346 520

kr 16 346 520

Kapitaltilskudd
Antall elever
Sats
Sum

2023 Fullt utbygd
180
180
1 850
1 850
333 000
333 000

60
60
60
180

Note 2: Skolepenger
Sats for skolepenger: kr 15 500,- pr år. Vi velger å ikke ta skolepenger for å dekke husleie og
kapitalkostnader slik forskriften tillater.
2021

2022

2023

Fullt utbygd

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Antall elever

115

150

180

180

180

180

Skolepenger

kr 891 250

kr 1 162 500

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 2 790 000

Husleie og kap. kostnad

hele året

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

Sum/termin

kr 891 250

kr 1 162 500

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 1 395 000

kr 2 790 000

Sum

kr 891 250

kr 2 790 000

kr 2 790 000

Prosentvis søskenmoderasjon
Sum

kr 2 557 500

5%

5%

5%

5%

kr 44 563

kr 127 875

kr 139 500

kr 139 500

Andel søskenmoderasjon er basert på erfaringstall fra andre Danielsen-skoler.

Note 3: Refusjon spesialundervisning
Det budsjetteres ikke med refusjon for spesialundervisning. Dersom skolen får elever med vedtak
om spesialundervisning, forutsettes det at merkostnadene dekkes av refusjon fra kommunen.

Note 4 Lønnskostnader
2021
Stilling
Ledelse
Rektor
Uv.Insp. I
Undervisningspersonell
Lærer 2/rådgj
Lærer 3
Lærer 4
Lærer 5
Lærer 6
Lærer 7
Lærer 8
Lærer 9
Lærer 10
Lærer 11
Lærer 12
Lærer 13
Lærer 14
Lærer 15
Lærer 16
Lærer 17
Sum lærere
Øvrig personell
Adm
Renhold
Assistent
Sum Øvrig personell
Antall stillinger
Sum lønnskostnader

Årslønn

Stillings%

2022
Lønn

kr
kr

722 500,00
656 300,00

50 % kr
50 % kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
0%
0%
0%
0%
0%

kr
kr
kr

430 000,00
370 000,00
400 000,00

30 % kr
35 % kr
50 % kr
kr
kr

361 250,00
328 150,00

kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr 3 078 150,00

129 000,00
129 500,00
200 000,00
458 500,00

16
kr 3 897 900,00

Stillings%

100 % kr
50 % kr
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
50 %
0%

2023
Lønn

722 500,00
328 150,00

kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
500 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
250 000,00
kr
kr 7 078 150,00

100 % kr
430 000,00
70 % kr
259 000,00
150 % kr
600 000,00
kr
kr 1 289 000,00
20
kr 9 089 650,00

Stillings%

Lønn

100 % kr
100 % kr
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

722 500,00
656 300,00

Fullt utbygd 180 elever
Stillings%
Lønn

100 % kr
100 % kr

722 500,00
656 300,00

St %

Fullt utbygd
180 elever

100 % kr
100 % kr

722 500,00
656 300,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
8 156 300,00

100 % kr
70 % kr
150 % kr
kr
kr

430 000,00
259 000,00
600 000,00
1 289 000,00

100 % kr
70 % kr
200 % kr
kr
kr

430 000,00
259 000,00
800 000,00
1 489 000,00

80 % kr
70 % kr
100 % kr
kr
kr

344 000,00
259 000,00
400 000,00
1 003 000,00

20
kr 10 167 800,00

20
kr 10 367 800,00

kr

20
9 881 800,00

Note 5 Investeringer

Pris
Innkjøp over drift
PC'er (lærere)
PC'er/iPads (elever)

kr
kr

Ant.

9 000,00
9 000,00

5
60

Drift

2021
Beløp
kr 45 000,00
kr 540 000,00

Ant.
5
60

kr 585 000,00

Møbler klasserom
Pulter
Stoler
Whiteboard (1,2 x 4 m)
Smartboard
Hyller og skap

kr 1 000,00
kr
800,00
kr 3 795,00
kr 30 000,00
kr 30 000,00

Møbler lærerom/kontorer
Arbeidsbord
Kontorstol
Lærerskap

kr
kr
kr

30
30
2
5
5

kr
kr 30 000,00
kr 24 000,00
kr
7 590,00
kr 150 000,00
kr 150 000,00

2022
Beløp
kr 45 000,00
kr 540 000,00

30
30
2
1

kr
kr
kr
kr
kr

30 000,00
24 000,00
7 590,00
30 000,00

kr
kr
kr
kr

6 775,00
6 475,00
-

4 065,00
3 885,00
7 255,00

Utstyr elever
Naturfag
Musikkinstrument
Kunst og håndverk
Mat og helse

kr
kr
kr
kr
kr

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

kr

Kantine

kr
kr
kr 23 500,00
kr 94 400,00
kr 200 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

Bord 140 x 80
kr
Stoler
kr
Kantinekjøkken (ovn, oppvask mv)
Rekreasjonsområde
Sofaer
Småbord
Diverse

kr
kr

3
3
1

2 350,00
590,00

10
160

5 000,00
1 000,00

5
5

Sum avskrivningstid 5 år
Avskrivningstid
Sum avskrivninger

år
5 år

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000,00
5 000,00
40 000,00
-

5
60

kr 585 000,00

kr
kr
kr
kr

1 355,00
1 295,00
7 255,00

Ant.

5
5

5
30

-

11 750,00
17 700,00
-

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

-

0
0

1

2023
Beløp

Ant.

kr 45 000,00
kr 540 000,00

kr
kr

45 000,00
540 000,00

kr 585 000,00

kr

585 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

5
60

Fullt utbygd
Beløp

-

7 255,00

kr
kr

-

kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

5
10

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000,00
10 000,00
100 000,00
-

kr 964 695,00

kr 134 290,00

kr

7 255,00

kr

135 000,00

kr
kr

kr
kr

kr
kr

220 523
220 523

kr
kr

27 000
27 000

80 391
80 391

206 368
206 368

Note 6: Kostnader lokaler
Det beregnes leie av skolebygg fra 01.08. Det legges til grunn et arealbehov på 11 kvm pr elev,
totalt areal blir da 1980 kvm.

Note 7: Leie av andre lokaler
Dersom leide lokaler ikke har gymsalfasiliteter, budsjetteres det leie av ekstern gymsal. Tall er
basert på erfaring fra andre Danielsen-skoler.

Note 8: Reparasjon og vedlikehold
Denne posten inneholder vedlikehold innvendig i bygget, samt reparasjon av inventar.

Note 9: Undervisningsmateriell
Fagkostnader er matvarer til Mat og Helse, materiell til kunst og håndverk, utstyr til kroppsøvring
m.v. Større investeringer som komfyrer til mat og helse, maskiner til kunst og håndverk m.v
avskrives, se note 5.
Innkjøp av datamaskin/nettbrett er budsjettert her. Ettersom dette kjøpes inn hvert år til nye
elever, tas kostnaden på drift og ikke investering som avskrives.

Note 10: Kontorkostnad, møter etc
Diverse kostnader til papir, permer, bøker, aviser m.v. Kostnader knyttet til møter, kurs
(kompetanseheving) ligger også her.

Note 11: Kostnad transportmidler
Kostnader knyttet til leie av buss til turer/ekskursjoner o.l. ligger her.

Note 12: Forsikringer
Budsjettert tilsvarende andre Danielsen-skoler. Personalforsikringer ligger under
personalkostnader.

Note 13: Rentekostnader
Det er budsjettert med rentekostnader for et annuitetslån på 2 mill med en nedbetalingstid på 10
år. Første innbetaling av renter i oppstartsår er beregnet til august. Ved fullt utbygd skole er det
antatt at lånet gradvis vil bli nedbetalt, og rentekostnaden er antatt å være lavere enn de første
driftsårene.

Inntaksreglement for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Inntaksreglementet er vedtatt av styret for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet 31.01.2020
§1 Hjemmel
Inntak av elever ved Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skjer i samsvar med reglene i
friskoleloven.
§2 Fortrinnsrett
Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett når søkningen overstiger skolens kapasitet:
• Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved Danielsen
Ungdomsskole Haugalandet AS.
• Barn av ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
§3 Rekkefølge
Søkerne får ellers plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge
skolen mottar dem. Dersom søknader mottas samtidig benyttes loddtrekning for å fastsette
rekkefølge.
§4 Tidsfrist
Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av
søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som
har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de søkerne som allerede har
fått plass.
§5 Klagerett
Søkere har klagerett på avgjørelse etter forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans,
og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Ordensreglement for Danielsen Ungdomsskole
Haugalandet AS
Ordensreglementet er vedtatt i styret for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet 31.01.2020

§1 Formål
For at Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS skal være en trivelig og god skole, må vi ha
regler for god orden og adferd. Matteusevangeliet 7,12: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, skal også dere gjøre mot dem.» I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil
skolen formidle kunnskap og inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å
utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha
et arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus.
Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.
§2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS. Reglementet gjelder
når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom og
utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på
skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og
skoleturer.
§3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette
reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn
dette (jf. forskrift til friskolelova § 3-5). Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp
bli satt ned ved gjentatte brudd på én eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved
enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.
§4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:
• Møte presist til alle timer
• Møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
• Gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
• Bruke digitale verktøy/media utelukkende etter avtale med lærer
• Holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen
• Behandle andres eiendeler med respekt
• Holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde
• Henge yttertøy i gangen
§5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
• Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt
uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
• Bidra til et godt læringsmiljø
• Spise i timen kun etter avtale
• Opptre høflig og unngå dårlig språk
• Være deltagende i undervisningen

•
•
•
•

Følge skolens regler for fravær
Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
Ta godt vare på skolens eiendeler
Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr

Adferd som ikke aksepteres:
• Forstyrre og lage uro i undervisningen
• Å fuske eller forsøke å fuske
• Det er ikke tillatt å bruke eller å ha medbrakt tobakk, el-sigaretter, snus, energidrikk eller
noen form for rusmidler
• Banning og nedsettende språkbruk
• Farlig lek
• Mobbing, trakassering, plaging eller vold, eller å true med slikt.
• Hærverk
• Å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv (unntak til undervisningsbruk –
skal da leveres inn før skoledagen starter), lighter eller lignende, våpen av ulike slag og
laserpenn
§6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
• Muntlig tilbakemelding til elev
• Anmerkning
• Skriftlig eller muntlig melding til foreldre, eventuelt samtale mellom skolen og hjemmet
• Innkalling til samtale med inspektør/rektor
• Holdes borte fra elever i friminutt
• Gjensitting etter skoletid, etter avtale med rektor og foresatte
• Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som
eleven er ansvarlig for
• Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til §§ 4 og 5
• Bortvisning*
• Klassebytte*
• Bytte av skole* (jf. friskolelova §3-3)
• Krav om erstatning
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å
betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende
overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.
Sanksjonene merket med stjerne er å anse som enkeltvedtak og må i tillegg følge
saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.
§6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander kan overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til
eleven eller elevens foreldre.
§6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer.
Rektor vedtar bortvisning utover to timer (maksimum tre dager), etter å ha rådført seg med
elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre

tiltak/sanksjoner skal være vurdert først. Rektors vedtak er et enkeltvedtak som etter
forvaltningslovens §2 kan påklages til fylkesmannen.
§6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt
andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningsloven
§1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.
§6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må
foreldre anmelde forholdet til politiet.
§7 Saksbehandling
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskoleloven § 3-9 og
§ 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.
•

•
•
•

Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon
ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal
ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, før avgjørelsen
tas.
Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
skriftlig).
Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke
andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Skolen har opplysningsplikt overfor
§7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent
bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.
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SÃ¸knad om: Ny grunnskole etter friskoleloven
Generelt om skolen
Geografisk plassering
Oppgi hvor skolen skal etableres.
Fylke: Rogaland
Kommune: KarmÃ¸y (1149)

Organisasjonsform
Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. Skolens navn tilsvarer
navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen.
Navn pÃ￥ rettssubjektet: Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS
Organisasjonsnummer: 824507732
Organisasjonsform: AS

Registerutskrift fra Enhetsregisteret
Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende register. Registreringen må
vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, revisor mv. Nøkkelopplysninger fra
Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig.
Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir tilsvarende notoritet.
Vedlegg
1. Registerutskrift (2).pdf (lastet opp: 29.01.2020 12.59.06)

Innskuddskapital
Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 kr. Skolens
organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne
sammenheng.
Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra søknaden er levert til den er
ferdig behandlet.
Vedlegg
1. Bekreftelse AS Danielsen ungdsk.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.04.34)

Behov for skolen
Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen.

Vedlegg
1. Behov for skolen - Danielsen Ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.07)

Lov
friskoleloven

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret.
Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-postadressen som skal brukes.
Postadresse: Nygaten 8

Postnummer: 5017
Poststed: BERGEN
Telefonnummer: 90766585
E-post: asle@danielsen-skoler.no
Nettside: http://www.danielsen-skoler.no

Skoleanlegg
Skoleanlegg
Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, bydel osv.). Beskriv kort
hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart.
Det jobbes spesifikt med kjÃ¸p og etablering av et nytt skolebygg pÃ￥ Norheim i KarmÃ¸y Kommune, like ved den
etablerte skolen Kristen VideregÃ￥ende Haugalandet. TomtekjÃ¸p og bygging av ny skole pÃ￥ tomten avhenger av
godkjenninga den omsÃ¸kt skolen fra Utdanningsdirektoratet.

Styret og vedtekter
Krav til styrings- og rådsorgan
Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har lest, og forstått at:
styret er skolens øverste organ
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og forskrifter
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens rettsgrunnlag (f.eks.
aksjeloven eller stiftelsesloven)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Vedtekter
Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende:
Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre.
Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal
komme elevene til gode jf. § 6-3.
Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven. Videre har
økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved nedleggelse av skolen.
Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter.
Vedlegg
1. Vedtekter Danielsen ungdomsskole Haugalandet.pdf (lastet opp: 29.01.2020 13.30.56)

Utdanningens innhold
Skolens grunnlag
Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.
a. livssyn
For skoler som skal drives på grunnlag av et livssyn skal verdigrunnlaget synliggjøres i stiftelsesdokumentene og i
læreplanene skolen skal følge. Spesifiser livssyn her:

Kristen tro og livssyn, med utgangspunkt i forståelsen av denne som ligger til grunn i Norsk Luthersk
Misjonssamband og Indremisjonsforbundet.

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om den skal drive
opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan
Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner med egne tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling som er
godkjent
Skriv inn navn på læreplanen(e) og hvem som opprinnelig har fått den/de godkjent.
Alle Danielsen-skolene bruker Danielsen-planen i kristendom. Fra implementering av fogfornyelsen vil vi benytte den
nye felles KRLE-planen som sendes inn til godkjenning fra Kristne friskolers forbund innen 01.02.2020. Vi har deltatt
aktivt i utviklingen av denne planen. I tillegg vil skolene bruke tilleggene til formålet i fellesfagene som er omsøkt fra
KFF etter hvert som disse godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Skolens undervisningsspråk
SprÃ￥k:
âœ“ Norsk
â˜ Samisk
â˜

Vurderingsform
Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven

Elevtall â€“ Grunnskole
Elevtall grunnskole
Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker godkjenning for) og hvilke
årstrinn søknaden gjelder for.
Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide med.
Fra skoleår: Høsten 2021

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8

âœ“

Trinn

SÃ¸kt
elevtall
180

Trinn 9

âœ“

Trinn 10

âœ“

Redegjørelse for elevtall
Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og for behovet for det omsøkte
elevtallet (ved fullt utbygd skole).
Vedlegg
1. Vurdering av elevgrunnlag - DU Haugalandet.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.13.40)

Elevene
Elevenes rettigheter
Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge reglene om:
tilpasset opplæring og tidlig innsats
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
spesialundervisning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
organisering i klasser og basisgrupper
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
særskilt språkopplæring
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
rådgivning
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Inntaksreglement
Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn skolens
godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se friskoleloven § 3-1.
Vedlegg
1. DU Haugalandet - inntaksreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.09)

Ordensreglement
Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 3–9 og 3-10. Ut fra
hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de refsingstiltakene som skolen kan bruke
dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig
nevnt i reglementet.
Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og det må
framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen i skolens fylke.
Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Se også sjekkliste - ordensreglement

Vedlegg
1. DU Haugalandet - Ordensreglement.pdf (lastet opp: 31.01.2020 10.11.18)

Skolens personale
Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse
Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår
Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet
Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det som gis i den offentlige
skolen.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Økonomi og annen virksomhet
Budsjett
Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd skole, dvs. et
helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal.
Vedlegg
1. Budsjett med noter.pdf (lastet opp: 30.01.2020 22.14.06)
Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet.
âœ“ Kontrollpunktet er bekreftet

Annen virksomhet
Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for annen virksomhet og
eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles på de forskjellige budsjettene.
Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt om dette under "Annet".

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO
Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas.
Skolen sÃ¸ker kun om godkjenning for ungdomstrinnet, og SFO er derfor ikke aktuelt

Annet
Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.

Tilleggsopplysninger
Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.
PK ×Q?Pçí—eword/_rels/document.xml.rels ¢( ï»¿PK- ×Q?P× word/document.xmlPK- ×Q?Puq/KŽŽ\[Content_Types].xmlPK×Q?P©«à 7 _rels/.relsPK- ×Q?PÛÆöpGMGM™word/websiteinput.htmlPK- ×Q?Pçí—e0Rword/_rels/document.xml.relsPKG›S

Oppvekst- og kulturetaten

Til alle mottakere
Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

27.03.2020
Bjørn Andersen
12/2234-10
19674/20
A06

Anmodning om uttalelse ‐ Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS ‐ 824507732 ‐ søknad etter
friskoleloven

Viser til ovenfornevnte anmodning og vertskommunens rett til å uttale seg om søknaden før
Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd.
Den omsøkte etableringen kan få uheldige konsekvenser for skolestrukturen i området.
Vormedal ungdomsskole som ligger ca 4 km sør for det anslåtte område for etablering av ny
skole, er nå under utbygging og ombygging. Skoleprosjektet skal bidra til en økning i
elevkapasiteten på skolen fra dagens kapasitet på 360 elever til en fremtidig kapasitet på 540
elever. Totalt er det for skolen budsjettert med en utbygging og oppgradering for 133 mill.
kroner og prosjektet er i rute til å bli ferdig til sommeren 2020. I tillegg til utbyggingen av skolen
er det prosjektert en fullskala idrettshall rett ved siden av skolen, slik at skolen får veldig bra
fasiliteter for kroppsøving og fysisk aktivitet.
Samlet sett har kommunen dermed planlagt å investere nesten 200 mill. kroner på skoletomten
for å tilrettelegge for bedre kapasitet og kvalitet for skoledriften. Det vil derfor være uheldig om
etablering av en privatskole i nærområdet gjør at deler av elevgrunnlaget for Vormedal
ungdomsskole forsvinner.
Karmøy kommune har tidligere erfart at etablering av Danielsen ungdomsskole Karmøy i
Veavågen førte til en overkapasitet rett etter en tilsvarende utbygging av Åkra ungdomsskole.
Det er svært lite ønskelig at offentlige midler blir brukt på utbygging av offentlige skoler (av
kapasitetshensyn), for deretter å gi en overkapasitet ved etablering av privatskoler.
I tillegg er det noe uklart for kommunen om den aktuelle tomten for ny skole på Norheim er
tilstrekkelig stor til å være i tråd med Helsedirektoratets arealnorm. Helsedirektoratet (tidligere
sosial- og helsedirektoratet) har utarbeidet en rapport («Skolens utearealer – om behovet for
arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003) som tar for seg areal- og funksjonsnormer av
skolens utearealer. I denne er det gitt anbefaling om ca. 10 000 m2 som minimumsareal for
uteoppholdsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever).

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Videre blir det anbefalt at det ved nye skoleanlegg blir stilt krav om at minstekravet til
uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt, og at arealene skal være samlet innenfor skolens
uteareal.
Basert på dette vil Karmøy kommune ikke anbefale at det etableres en privat ungdomsskole på
Norheim.

Med vennlig hilsen

Bjørn Andersen
kommunalsjef oppvekst/kultur
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
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SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 92/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3236
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 15.06.20

15.06.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 93/20
Behandling:
Ikke behandlet 15.06.20

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY
NORD - 86/219. 1.GANGSBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 27.08.2019, saksnr. 89/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
områdereguleringsplan 4080 for Stutøy nord, datert 27.08.19, legges ut til offentlig
ettersyn.
2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY
- 86/79, 219, 220
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 79/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1,MDG 1)

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar områderegulering for Stutøy, gnr. 86, bnr. 79, 219, 220 m.fl., med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 15.06.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jarle Stunes
18/564

Arkiv: PLANR 4080
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

27.08.2019
09.06.2020
15.06.2020

PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220
2. GANGSBEHANDLING
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar områderegulering for Stutøy, gnr. 86, bnr. 79, 219, 220 m.fl., med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 15.06.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220
2. GANGSBEHANDLING
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 230 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er ca. 105 da
næringsområde. Av dette omfattes ca. 65 da av godkjent i reguleringsplan 4065, mens ca. 40 da er
en utvidelse i samsvar med godkjent kommuneplan.
I forslaget er det også vist arealer til nytt veganlegg. Disse arealene vil inngå som del av ny E 134
fram til det regionale havneområdet. Tidspunktet for realisering av ny veg er ikke avklart.
Det øvrige arealet innenfor planområdet, er vist til friområde.
Beskrivelse av hovedinnholdet i planen:
Planforslaget omfatter hele reguleringsplan 4065 med tillegg av nordre Stutøy. Reguleringsplan
4065 ble godkjent 15.05.17. Målsetninga med den planen var avgrenset til å gi hjemmel for
arkeologisk utgraving av forminner innenfor området. Nå er dette gjennomført og forholdet til
automatisk fredede fornminner, er avklart innenfor plan 4065.
Andre forhold som det kunne være hensiktsmessig å gi en arealplanmessig avklaring, ble utsatt
inntil en nå kan se arealbruken for hele næringsområdet på Stutøy i sammenheng. Dette omfatter
utarbeiding av konsekvensutredning og ROS-analyse, avklaring av adkomstforhold til dagens
E134 og en gjennomgang av reguleringsbestemmelsene for området.
Innenfor nordre Stutøy er det ett steinalderfunn. Gjennom behandlingen av det foreliggende
reguleringsforslaget, er det avklart at funnområdet kan reguleres til næringsformål uten
ytterligere undersøkelser.
For bærekraftig utnyttelse av løsmassene i området, åpnes det i planen med bestemmelser for at
det kan etableres en voll nord for næringsområdet. Denne vil skjerme for innsyn og redusere støy
dersom det blir etablert virksomhet med støyemisjon innenfor området. Oppfyllelse av
støykravene til virksomhetene som blir etablert innenfor området vil naturligvis ikke være
avhengig av vollen. Vollen vil bare være et positivt tilleggselement i denne sammenhengen.
Vollen er nærmere omtalt i reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
Til kommunestyrets behandling 15.06. vil det foreligge reviderte illustrasjoner av vollen.
Teknisk plan - vann- og avløp:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til eksisterende offentlig ledningsanlegg sør for
området. Overvann kan føres til sjø øst for næringsområdet.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Barn bør forhindres fra å oppholde seg innenfor området i dag. For å komme landvegs til
planområdet må man passere gjennom etablert industriområde og på vegnett med mye

tungtrafikk. Omdisponeringen til næringsområde har derfor ingen konsekvenser for barn og
unge. For friluftsområdene som ligger til sjø nord for næringsområdet, vil tilkomstmulighetene
være uendret.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Konsekvensutredningen tilknyttet planforslaget beskriver konsekvensene for naturmangfoldet
nærmere.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal « fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet».
Foreliggende plan er vurdert i forhold til dette punktet og rådmannen vurderer det slik at
planens innhold ikke vil innebære negative konsekvenser relatert til å ivareta befolkningens
helse, risiko for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller.
Støy og eventuelle utslipp fra framtidig virksomhet innenfor området, behandles i medhold av
forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
Planens klimatilpasning
Planområdet vil ikke være utsatt for flom, ras eller konsekvenser av havnivåstigning slik de
framgår av nåværende prognoser.
ROS-analyse:
Som del av konsekvensutredningen er det utarbeidet ROS-analyse for planen.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 27.08.19 - sak 89/19 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
områdereguleringsplan 4080 for Stutøy nord, datert 27.08.19, legges ut til offentlig
ettersyn.
2. 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 25.10.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....29.11.19
2. Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv .........21.10.19
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................24.10.19
4. Kystverket...........................................................................31.10.19

5.
6.
7.
8.

Statens vegvesen, region Vest ..........................................28.10.19
Haugaland Kraft Nett ........................................................16.10.19
Haugaland Brann og Redning IKS ...................................16.10.19
Direktoratet for mineralforvaltning .................................23.09.19

B. Private merknader:
1. Veldetun Båtlag SA............................................................13.10.19
2. Karmlund Velforening ......................................................25.10.19
3. Veldetun Velforening ........................................................04.11.19
4. Regine og Per Morten Velde ............................................28.10.19
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Etter administrativ drøfting er det innkommet følgende uttalelser:
1. Fylkesmannen i Rogaland ................................................30.04.20
2. Rogaland fylkeskommune ................................................04.05.20
Sammendrag av uttalelsene er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Innsigelser fra Rogalandfylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland
Planforslaget er i utgangspunktet en oppfølging av arealbruk vedtatt i kommuneplanens
arealdel. Selv om arealbruken er avklart på oversiktsnivå, er det flere utfordrende avklaringer
som kommunen har vært nødt å løse på reguleringsnivå.
Den ene utfordringen er at det gjennom de år som utbyggingen av Husøy har foregått, er lagret
løsmasser innenfor planområdet. Massen består av det som var et tynt vekstlag, myrmasser og
morenemasser. Massene er ikke sortert, men ble blandet da de ble fjernet fra underliggende
fjellmasser.
Noe av dette er deponert innenfor områder som fram til godkjenningen av arealdelen i 2015, var
industriområder og noe ble deponert innenfor det som var friområder. Da næringsområdet ble
utvidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanen i 2015, stod en i den situasjonen at det
innenfor det framtidige utbyggingsområdet var deponert store mengder løsmasse som det vil
være knyttet betydelige kostnader med å flytte ut av området. Det er ikke muligheter for
deponering av massene innenfor Husøyområdet.
En annen utfordring og konsekvens av den godkjente kommuneplanen, er at det blir kortere
avstand enn i dag fra området omkring Avaldsnes kirke og til næringsbebyggelsen på Husøy.
Det som flere betrakter som negativt for den visuelle opplevelsen en har ved Avaldsneskirken og
det omkringliggende kulturlandskapet, blir forsterket når næringsområdene rykker nærmere. Nå
vil rådmannen være den første til å peke på at persepsjonen av omgivelsene en i dag får ved
kirka, på langt nær er uten påvirkning av industri, kraftlinjer og annen infrastruktur. Dette er i

hovedsak installasjoner med fjernvirkning, derfor er opplevelsen som sådan av en noe annen
karakter enn det en kanskje vil oppleve knyttet til en fremtidig næringsutbygging på Stutøy.
Med denne forståelsen som utgangspunkt, utarbeidet kommunen et forslag til reguleringsplan
som viste muligheter for etablering av en voll for visuell skjerming, og oppbygd av de
tilgjengelige løsmassene en har på Stutøy. Vollen var skjematisk illustrert og lite detaljert
beskrevet i planbestemmelser og planbeskrivelse.
Rogaland fylkeskommune fant at dette ikke var tilfredsstillende og fylkesutvalget fremmet
innsigelse mot planforslaget. Dessuten fremmet fylkesutvalget innsigelse til planforslaget på
grunnlag av uklarheter knyttet til hvilken virksomhet som kan etableres innenfor området og på
grunn av at krav til parkeringsdekning avvek fra regionalplanens bestemmelser om temaet.
Fylkesmannen i Rogaland fremmet også innsigelse til planforslaget med grunnlag i manglende
føring for virksomhet i næringsområdet, tilsvarende innsigelsen fra fylkeskommunen. I tillegg
fremmet fylkesmannen innsigelse med bakgrunn i manglende grunnlag for vurdering av
naturmangfoldet i planen. Fylkesmannen hadde også faglige råd knyttet til ROS-analyse,
friluftsliv, landskap og overvannshåndtering.
Rådmannen så at det gjennom dialog med de regionale myndighetene som hadde fremmet
innsigelser, var muligheter til å finne planavklaringer som kunne danne grunnlag for at forslaget
kunne godkjennes av kommunestyret uten formell mekling, eller i verste fall, dersom mekling
ikke førte fram, en endelig planavklaring i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Karmsund Havn har inngått avtale med Karmøy kommune om å kjøpe de aktuelle
næringsarealene. I forbindelse med de pågående arbeider med å utvide havneområdet har
Karmsund Havn et sterkt ønske om at planen blir avklart så tidlig som mulig for å få tilgang til
de steinmassene som blir tilgjengelig innenfor området. Skal dette kunne løses på en
regningssvarende måte, er avklaring av et deponi for løsmassene uten kostnadskrevende
transport, en forutsetning.
På bakgrunn av det som er sagt over, og med fokus på en snarlig avklaring, tok rådmannen
initiativ til en administrativ drøfting med fylkesmannen og fylkeskommunen den 17.12.19. Kort
oppsummert var konklusjonen:
 Området er planavklart gjennom kommuneplanen. Det er ikke i konflikt med formålet
friområde å anlegge en voll innenfor området.
 Det er ikke behov for ytterligere avklaring av naturverdiene gjennom nye registreringer i
felt.
 Vollen må detaljeres nærmere med konkret utforming og bestemmelser om byggehøyder for
framtidige bygg innenfor området.
Møtereferat er vedlagt.
Kommunen fikk på bakgrunn av drøftingene utarbeidet et nytt og mer detaljert forslag til
utforming av vollen og kommunen utarbeidet forslag til reviderte bestemmelser. For å videreføre
den konstruktive dialogen en hadde etablert med fylkesmannen og fylkeskommunen, ble

forslaget til endret plankart med nærmere detaljering av vollen samt forslag til reviderte
bestemmelser oversendt for et nytt drøftingsmøte 12.03.20.
Konklusjonen fra møtet oppsummeres til følgende:
 Jordvoll skal ha maks høyde kote 17, og det jobbes med å tilpasse den noe mer til naturlig terreng
med tanke på helning.
 Bygg i nordlig del skal ha maks høyde satt til kote 15. Jf. vedlegg.
 Overvann kan føres ut i Karmsundet i øst.
 Detaljer for revegetering fastsettes og prinsipp for landskapsutforming fastsettes i bestemmelsene og
planbeskrivelse
 Karmøy kommune avklarer detaljer knyttet til mellomlagring av topplag og arbeider det inn i
bestemmelsene.
 Planen skal inneholde en oppdatert oppsummering av naturverdier.
Møtereferat er vedlagt.
Kommunen har bearbeidet planforslaget i tråd med konklusjonen. Dette innebærer en mer
detaljert beskrivelse av terrengbehandling vist i plankart, endrede bestemmelser med beskrivelse
av prinsipper for terrengbearbeiding, mellomlagring av topplag vist i plankart og en detaljert
gjennomgang av det som finnes om registrerte naturverdier i kjente publikasjoner. Det siste er
presentert i et eget notat og lagt ved konsekvensutredningen.
Karmsund Havn er den sentrale aktøren knyttet til realisering av planen for utvikling av
næringsområdet. Slik det framgår av referatene fra drøftingsmøtene, har Karmsund Havn vært
en viktig deltager i disse. Denne deltagelsen har gjort at Karmsund Havn er orientert om de
kompromisser som det har vært nødvendig å inngå, for eksempel til knyttet til byggehøyder, for
å komme fram til et omforent planforslag.
Revidert planforslag, reviderte bestemmelser og øvrig materiale ble oversendt fylkeskommunen
og fylkesmannen 17.04.20. Ved brev datert 30.04.20 trekker Fylkesmannen i Rogaland sin
innsigelse.
Ved brev datert 04.05.20, mottatt i Karmøy kommune08.06.20, kommer Rogaland fylkeskommune
med utfyllende kommentarer og ønsker om korreksjoner og presiseringer i det reviderte
materialet som ble oversendt 17.04.20.
Kort oppsummert anbefaler rådmannen at reguleringsplanen, reguleringsbestemmelser og
illustrasjoner korrigeres i samsvar med de kommentarer som fremmes, og rådmannen anser med
dette at innsigelsene er tatt til følge og reguleringsplanen kan godkjennes.
Rådmannen viser til den vedlagte vurdering av fylkeskommunens uttalelse.

Øvrige uttalelser og merknader
Det foreligger ikke innsigelse fra andre offentlige instanser. Det er gitt noen faglige råd fra
Statens vegvesen som delvis er imøtekommet.

For øvrig er det fra noen lag og foreninger som representerer beboere i nærområdet, gitt kritiske
merknader til den virksomheten som foregår innenfor Husøyområdet per i dag. Rådmannen vil
her vise til den prosess omkring dette spørsmålet som foregår på andre arenaer og med annet
grunnlag enn behandling av planforslag i medhold plan- og bygningsloven.
Rådmannen vil i denne forbindelse vise til at reguleringsbestemmelsene for det foreliggende
planforslag, sammenlignet med bestemmelsene for de øvrige deler av Husøy, innskrenker
mulighetene når det gjelder hvilke virksomheter som kan etableres.
For øvrig vil rådmannen vise til den etterfølgende gjennomgang av uttalelser og merknader.
Rådmannens konklusjon:
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.
Innledningsvis var det fremmet innsigelser til enkelte forhold ved planforslaget. Gjennom en
konstruktiv dialog med fylkesmannen og fylkeskommunen har en kommet fram til et omforent
planforslag som kan anbefales godkjent. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til det som er
sagt over og til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte uttalelser og merknader.
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 00.00.00, godkjennes.
Rådmannen i Karmøy, 00.00.2020

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.
Uttalelser:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, sier i sin uttalelse:
Planforslaget er politisk behandlet i fylkesutvalget, og det fremmes innsigelse til følgende
forhold:
 Det gis ingen garanti for at planen legger til rette for virksomheter i samsvar med føringer
gitt i areal- og transportplanen for Haugalandet.
 Manglende bestemmelser om parkering for biler og sykler. Jf. føringer i ATP for
Haugalandet.
 Planen har ingen bestemmelse om maksimal høyde for bygninger og installasjoner av
hensyn til kulturlandskapet, og der bestemmelse om høyde er satt, er det åpnet for
bygninger med for stor høyde.
 Det åpnes for deponi av løsmasser innenfor friområdet uten at det gis føringer for
tilpasning til det naturlige landskapet i området. Hensynet til naturmangfold og
friluftsliv er heller ikke godt nok ivaretatt.
Vurdering:
Rådmannen viser til de generelle kommentarene som er gitt innledningsvis om den prosess som
er gjennomført med Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen etter at innsigelsene forelå.
Rådmannen ser ingen grunn til å gå inn på detaljene i de enkelte innsigelsespunkter ut over det
som er sagt i rådmannens generelle kommentarer. Rådmannen vil nøye seg med å konstatere at
planforslaget nå kan godkjennes i kommunen. Jf. den administrative uttalelsen fra Rogaland
fylkeskommune datert 00.00.20.

2 Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv, sier i sin uttalelse:
Innenfor næringsområdet er det registrert et automatisk fredet kulturminne. (ID 220580).
Spørsmål om utgraving av dette, ble stilt til Riksantikvaren som fant at reguleringsplanen for
Stutøy kunne godkjennes uten utgraving. I denne forbindelse er det verdt å nevne at Rogaland
fylkeskommune anbefalte en slik løsning.
Vurdering:
Rådmannen finner det positivt at det ikke blir stilt krav om utgraving av fornminnet. Det er
allerede foretatt arkeologiske registreringer for et tosifret antall millioner i området og, som
fylkeskommunen påpeker, er det lite trolig at en utgraving av kulturminnet på Stutøy vil tilføre
ny kunnskap om historien.

3 Fylkesmannen i Rogaland sier i sin uttalelse:

Det fremmes innsigelse mot følgende forhold i planforslaget:
 Manglende bestemmelser om hvilken næringsaktivitet planen åpner for og manglende
bestemmelser om parkeringsdekning for bil og sykkel.
 Manglende utredning og kartlegging av naturverdiene innenfor planområdet.
Det gis faglig råd om følgende forhold:
 Kommunen bør vurdere om det kan åpnes for å etablere en tursti innenfor friområdet for
å fremme friluftsverdiene som området har.
 Det må ikke mellomlagres løsmasser innenfor friområdet, og avrenningen av sedimenter
til grunnvannsområdet må begrenses.
 Vollen må etableres før utbygging av næringsområdet og at det må gis
høydebegrensninger på framtidige bygg innenfor området.
 Risiko må utredes når en har klarhet i hvilke virksomheter som etablere seg innenfor
området. Bygninger må legges på minimum kote 2,5.
 I bestemmelsene må det sikres avbøtende tiltak i forbindelse med støy, luftforurensning,
beredskap og ulykkesrisiko. Dersom det finnes nødvendig må det stilles krav om
ytterligere utredning av konsekvenser.
Vurdering:
Rådmannen viser til de generelle kommentarene som er gitt innledningsvis om den prosess som
er gjennomført med Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen etter at innsigelsene forelå.
Rådmannen ser ingen grunn til å gå inn på detaljene i de enkelte innsigelsespunkter ut over det
som er sagt i rådmannens generelle kommentarer. Rådmannen vil nøye seg med å konstatere at
planforslaget nå kan godkjennes i kommunen. Jf. uttalelsen fra fylkesmannen datert 00.00.20.

4. Kystverket sier i sin uttalelse:
Kystverket peker på at det er en nasjonal målsetning at mer gods skal transporteres sjøvegen, og
stiller seg positiv til planforslaget.
Vurdering:
Uttalelsen tas til etterretning.

5. Statens vegvesen sier i sin uttalelse:
 Vegformål er ikke videreført i ny plan, og planbestemmelsene mangler et kapittel om
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
 Adkomst fra E134 til industriområdet er ikke tilfredsstillende utformet i forhold til
trafikksikkerhet for myke trafikanter. Plankartet må ta med et tilstrekkelig område for å
utforme krysset med en tilfredsstillende kryssing for myke trafikanter.
 Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av veganlegg som berører
E134.
 Planbestemmelsene må stille rekkefølgekrav om å utbedre eksisterende vegsystem samt
etablere fortau/gang- og sykkelveg forbi eiendommen før området kan tas i bruk, slik at
tilstrekkelig vegstandard og trafikksikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt.
Vurdering:

Rådmannen registrerer at det rasjonelt nok ikke fremmes innsigelse til noe av innholdet i
planforslaget. Det som er helt på det rene, er at ingen deler av E134 vil bli opparbeidet før Statens
vegvesen får midler til å opparbeide hele strekningen fra krysset med fv547 (flyplasskryssset) og
til Karmsund Havn. Det er derfor uaktuelt å anbefale at det faglige råd fra Statens vegvesen om
rekkefølgekrav for opparbeiding av veganlegget, blitt tatt til følge.
Rådmannens anbefaling er at veganlegget blir et eget punkt i bestemmelsene og at det blir
innarbeidet krav om at teknisk plan for krysset med E134 skal godkjennes av Statens vegvesen.
Dessuten blir det vist anleggsbelte i planforslaget. Hvorvidt dette har noen praktisk betydning
kan diskuteres all den all den tid den framtidige E134 må reguleres, og denne planen vil sikre
arealer til anleggsarbeidet.

6. Haugaland Kraft Nett sier i sin uttalelse:
 Ber om at formuleringen i bestemmelsene om at eksisterende luftnettet fjernes, blir korrigert
til at nettet blir omlagt.
Vurdering:
Bestemmelsen anbefales omformulert i samsvar med anmodningen.

7. Haugaland brann og redning sier i sin uttalelse:
Ber om at det i teknisk plan til hver byggesak må dokumenteres brannvannskapasitet.
Vurdering:
Anmodningen blir innarbeidet i bestemmelsene.

Merknader:
1. Veldetun Båtlag sier i sin merknad:
 Peker på negative konsekvenser knyttet til etablert virksomhet i Husøyområdet. Dette gjelder
blant annet utslipp av støv og tilgrising i strandsonen.
 Det har vært en manglende kartlegging av negative konsekvenser for helse i dagens
situasjon.
 I konsekvensutredningen til planen beskrives det negative konsekvenser, for eksempel økt
trafikk og utslipp. Dette blir det ikke tatt hensyn til.
Vurdering:
Det er i konsekvensutredningen gjort estimater for det en kan anta blir trafikkøkningen som
resultat av en antatt framtidig virksomhet. Tilsvarende blir de negative konsekvenser for
landskapet og naturmangfold beskrevet. Konklusjonen er at selv om det kan sies å være negative
konsekvenser knyttet til utbyggingen, er disse likevel ikke av en slik karakter at utviklingen av
næringsvirksomhet i området ikke kan realiseres. Når det er sagt, må det også påpekes at
virksomheter det er relevant for, må ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven med
forskrifter.

Merknaden tas til orientering.
2. Karmlund velforening sier i sin merknad:
 Peker på de negative konsekvenser knyttet til etablert virksomhet som beboerne i de
tilgrensende områder, opplever. Dette gjelder lukt, støy, lys og ulovlige utslipp til sjø.
 Saksbehandler understreker at det ikke er sikkert plagene beboerne opplever, er over tillatte
utslippstillatelser. Når det kommer inn over 150 skriftlige klager/rapporteringer pr måned (i
flere km avstand fra Husøy), så er det helt klart at de grenseverdiene som er satt, er
overskredet.
 Vi forventer at kommunen avventer videre utbygging til de får kontroll over det som allerede
er effektuert, samt viser til en handlingsplan.
Vurdering:
Merknaden fra Karmlund velforening er knyttet til etablert virksomhet innenfor Husøyområdet.
Dette er virksomhet som er godkjent i medhold av gjeldende reguleringsplaner og som har fått
de nødvendige utslippstillatelser i medhold av forurensningsloven med forskrifter. Hva som
finner sted av uheldige hendelser innenfor området, er ikke relevant for en framtidig utbygging
og videreutvikling av et viktig regionalt knutepunkt for logistikk knyttet til sjøtransport.
Framtidig virksomhet vil måtte forholde seg til de rammer som til enhver tid gjelder for ulike
former for næringsvirksomhet.
Merknaden tas til orientering.
3. Veldetun velforening sier i sin merknad:
 Peker på de negative konsekvenser knyttet til etablert virksomhet som beboerne i de
tilgrensende områder opplever. Dette gjelder lukt, støy, lys og ulovlige utslipp til sjø.
 Husøyvegen brukes som snarveg av barn og unge som skal til Håvikhallen. Dette er svært
uheldig med den tungtrafikken som er på vegen.
 Oversiktstegninger som viser den visuelle situasjonen for beboere på Veldetun, må
utarbeides.
 Ønsker en konkretisering av avbøtende tiltak for lukt, støy og alle andre former for
forurensing.
 Ønsker forsikring om at strandsonen på Stutøy for framtida vil bli tilgjengelig for
allmennheten.
 Vil ikke ha tilrettelegging for prosessindustri og tungindustri innenfor området.
 Regner med at næringsområdet vist i reguleringsplanen ikke er større enn det som ble
godkjent i kommuneplanens arealdel.
Vurdering:
En kort oppsummering av fakta knyttet til reguleringsforslaget, er at det til planforslaget er
utarbeidet planprogram og konsekvensutredning med ROS-analyse. Næringsområdet i
planforslaget er sammenfallende med næringsområdet vist i godkjent kommuneplan.
Husøyvegen er en del av E134 og er et statlig ansvar. Så langt har ikke staten prioritert midler til
realisering av dette vegprosjektet som, når det en gang kommer, også vil omfatte en gang- og

sykkelveg. At barn og unge tidvis bruker denne vegen er klart uheldig når det langs fv547 er en
eksisterende gang- og sykkelveg.
I det planforslaget som nå, etter drøftinger med fylkesmannen og fylkeskommunen, legges fram,
er mulighetene for etablering av prosessindustri og tungindustri tatt ut av planen. Den
næringsvirksomheten en ønsker å etablere innenfor området, er virksomhet som vil ha nytte av
den havnetablering som har skjedd, og i framtida vil skje innenfor området. Framtidig
virksomhet vil naturligvis måtte forholde seg til forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
I vurderingen av visuelle konsekvenser har en lagt vekt på å vurdere konsekvensene for
Avaldsnes kirke og omkringliggende område. Deler av boligbebyggelsen på Veldetun vil ha
positiv effekt av de avbøtende tiltakene som blir gjort i denne forbindelse, men en har ikke sett at
konsekvensene for boligbebyggelsen generelt er av en slik karakter at det er nødvendig med
spesielle avbøtende tiltak ensidig for etablerte boliger.
I reguleringsplanen er strandsonen på Stutøy vist til friområde. Det vil bli etablert en sti fra sør
og fram til området. Slik den framtidige situasjonen vil bli, ansees ikke Stutøy som et friområde
der det naturlig å sette i verk spesielle tiltak for tilrettelegging. Det er andre områder enn Stutøy
der tilretteleggingstiltak for friluftsliv vil ha større verdi og nå større grupper av befolkningen.
Friområdene på Stutøy vil imidlertid være tilgjengelig for allmennheten, spesielt vil dette være
naturlig når en kommer med båt.
Å gi evigvarende garantier for framtidig arealbruk er en umulig øvelse. Rådmannen vil begrense
seg til å konstatere at områdene er regulert til friområde, og at det skal foreligge tungtveiende
argumenter for endre denne arealbruken.
For øvrig tas merknaden til orientering.

4. Regine og Per Velde sier i sin merknad:
 Peker på at det også må angis en minimumshøyde for den planlagte vollen om den skal ha
noen effekt. 12 – 15 meter må være et minimum.
 Bestemmelsene inneholder krav om at lyskilder innenfor næringsområdet ikke må forstyrre
lyssignalene i farleden. Mener at bestemmelsene også må inneholde krav om at lyskilder ikke
må være til ulempe for tilgrensende boligområder.
 Strandsonen på Stutøy er i aktiv bruk og den planlagte vollen vil virke dominerende og
redusere friluftkvalitetene på Stutøy. Strandsonebeltet bør økes på bekostning av
næringsområdet og på denne måten gi muligheter for å lage en voll med slakere skråninger
med mer harmonisk tilpasning til eksisterende landskap og friluftsområde.
Vurdering:
Gjennom godkjenningen av kommuneplanen, ble det akseptert at deler av Stutøy skulle
omdisponeres til næringsområde. Stutøy er en del av Husøyområdet, et svært vellykket område
for næringsutvikling på Karmøy. De siste årene har fokus vært rettet mot utvikling av
havnefunksjonene innenfor området. Dette har dels grunnlag i nasjonale målsetninger om å
overføre mer av godstrafikken til sjøtransport, men er også et resultat av vellykkede strategiske
valg gjort av Karmsund Havn IKS. Til sammen har dette ført til en arealknapphet innenfor

området som gjør at det ikke kan anbefales å omdisponere noen del av det godkjente
næringsområdet til friområde.
De bearbeidede planene for den planlagte vollen tilsier, etter rådmannens vurdering, at den
topografi som etableres både tar hensyn til eksisterende terreng, gir skjerming mot Avaldsnes
kirke og i noen grad også gir skjerming mot boligbebyggelsen på Veldetun. Samtidig er vollen så
begrenset i utstrekning at den gir mulighet for positivt å kunne nytte de gjenværende
friluftsområder. Dette samtidig som vollen i seg sjøl har en har en utforming som gir mulighet
for ferdsel. Vollen har varierende høyder mellom 14 og 17 meter.
I merknaden etterlyses det at reguleringsplanen må inneholde bestemmelser som begrenser
mulighetene til å sette opp lyskilder som kan virke som lysforurensning for boligområdene.
Rådmannen er opptatt av at reguleringsbestemmelser skal ha en karakter som det er mulig å
håndheve og at det skal være en klart hvem som skal stå for håndhevingen. Etter rådmannens
vurdering faller ikke bestemmelser om etablering av lyskilder som kan oppfattes som
forurensning av beboere i tilgrensende boligområder, innenfor denne rammen. Rådmannen vil i
stedet henvise til den konstruktive dialog som etter hvert er etablert mellom de næringsdrivende
og beboerne i de tilgrensende boligområdene.
For øvrig tas merknaden til orientering.

Uttalelser innkommet etter administrativ drøfting
1. Fylkesmannen i Rogaland sier i sin uttalelse:
 Trekker sin tidligere innsigelse til planforslaget.
Vurdering:
Uttalelsen tas til orientering
2. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen sier i sin uttalelse:
Vurderer det reviderte planforslaget opp mot fylkesutvalgets innsigelse til planforslaget 26.11.19.
Konkluderer med at vedtakspunkt 1, 2 og 4 i innsigelsen anses imøtekommet.
For vedtakspunkt 3 må det angis maksimum byggehøyde for anlegg og installasjoner tilsvarende
det som gis for bygninger.
For vedtakspunkt 5 som omhandler «utforming av voll for deponering av masser» har en
følgende kommentar:
 Ber om ytterligere bearbeiding av tegninger med tanke på tilpasning til naturterrenget i
området.
 I revidert planbeskrivelse kommer det fram at kommunen ønsker å legge til rette for en sti
til friområdet. Denne må forankres i bestemmelsene som et rekkefølgekrav. Vollen må
tilpasses terrenget slik at den ikke er til hinder for ferdsel og for øvrig bygger opp under
friområdeformålet.

Fylkesrådmannen peker videre på følgende mangler i bestemmelsene:
 Det må klart framgå av bestemmelsene at illustrasjonene er juridisk bindende.
 Prinsipp for landskapsutforming må framgå av bestemmelsene, ikke bare beskrivelsen.
For øvrig pekes det på følgende:
 Det må være samsvar mellom illustrasjoner og plankart.
 Maksimal mengde masse som kan inngå i vollen, må framgå av bestemmelsene. Dersom
det i området generes mer løsmasse enn det som kan plasseres i vollen, må det gjøres rede
for hvor disse massene skal plasseres.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at fylkesrådmannens kommentarer tas til følge. Høydebestemmelsene for
anlegg og installasjoner blir innarbeidet med tilsvarende høyde som for bygninger.
Illustrasjonen for utforming av vollen blir justert for å bedre tilpasningen til naturterrenget.
Siden dette er en illustrasjon til en reguleringsplan, som naturlig nok ikke er en detaljert
terrengplan, blir det presisert i bestemmelsene at ved detaljprosjektering skal vollen tilpasses
naturterrenget.
Sti anbefales vist i plankartet med rekkefølgebestemmelse om realisering parallelt med etablering
av vollen. Stien vil bli etablert med enkel standard og opparbeiding. Slik det framgår av
beskrivelsen, er friområdet ikke vesentlig for befolkningen i området. Stien etableres for at det
skal være mulig å komme fram til området om noen skulle ønske det. Bestemmelsene endres slik
at det klart framgår at illustrasjonen er juridisk bindende og prinsippene for landskapsutforming
framgår av bestemmelsene, ikke bare av beskrivelsen. Plankartet endres slik at det blir samsvar
mellom dette og illustrasjon.
Beregning av masse i vollen framgår av bestemmelsene og det presiseres at eventuelle
overskuddsmasser skal transporteres til godkjent deponi.
Etter rådmannens vurdering er de ovennevnte endringer grunnlag for å trekke samtlige
innsigelser, og at planen kan godkjennes i kommunestyret.
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19.09.19 Korrigert § 9 og 12 etter korreksjon av plankart. JST.
06.04.20 Bestemmelser med fet og kursivert skrift korrigert etter administrative drøftinger
med Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland
17.04.20 Revidert etter gjennomgang av plankart, illustrasjoner og uttalelser

Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense. Området
reguleres for følgende formål:
I. BYGGEOMRÅDER
A. Næringsbebyggelse
II. SAMFERDSELSANLEGG
III. FRIOMRÅDER med hensynssone for automatisk fredet kulturminne

I. BYGGEOMRÅDER.
A. Næringsbebyggelse
§ 1. Innenfor området kan det oppføres bebyggelse for næringsvirksomhet. Dette omfatter
industri, lager og annen næringsvirksomhet med lavere arbeidsplass- og besøksintensitet.
Primært skal det etableres næringsvirksomhet som i sin logistikk har nytte av å ligge i
tilknytning til de logistikkfunksjoner som Karmsund Havn kan tilby. Virksomhet, som etter
kommunens skjønn kan medføre vesentlige ulemper for tilgrensende områder, skal ta
nødvendige hensyn slik at ulempene begrenses.
For utslipp og utslippstillatelse gjelder bestemmelsene i forurensningsloven.

§ 2. Innen det regulerte næringsområdet tillates bygninger og installasjoner for nødvendige
lednings- og kabelanlegg, pumpestasjoner, gassfyllingsanlegg, sekundærstasjoner,
nettstasjoner, renseparker, rensedammer eller lignende. Maksimumshøyde for installasjoner
er tilsvarende høyde for bygninger slik det framgår av plankartet.
Det må dokumenteres tilstrekkelig brannvannskapasitet ved behandling alle byggesøknader
innenfor området.
Overvann tillates ført til sjø til vannmasser med jevnlig utskiftning øst for
næringsområdet. Utslippsledning skal legges nord i Breidabukta. Ved etablering av
grøftetrasé gjennom strandsumpen i bukta, skal eksisterende vekstlag i traséen deponeres,
og legges tilbake i traséen i opprinnelig høyde.

§ 3. Bebyggelsen skal ikke dekke mer enn 70 % av den enkelte tomts nettoareal vist til
næringsformål. Bebyggelsen skal dekke minst 40 % av den enkelte tomts nettoareal vist til
næringsformål. Bygningers maksimale kotehøyde framgår av reguleringskartet. Kommunen
kan, for bygningsdeler som er knyttet til produksjonen eller tekniske innretninger i bygget,
tillate høyere bebyggelse. Før tillatelse gis, skal regional kulturminnemyndigheten være gitt
anledning til å uttale seg.
§ 4. Arealene kan deles etter de enkelte bedrifters behov. Før utbygging av den enkelte tomt,
skal det utarbeides en situasjonsplan som viser disponering av tomten i sin helhet. Denne
planen skal redegjøre for hvor den planlagte bebyggelsen skal oppføres, framtidige påtenkte
utvidelser, oppstillingsplasser for bil og sykkel, andre interne trafikkarealer, herunder lasteog lossearealer, samt utendørs lagerarealer.
§ 5. Den ubebygde delen av tomta skal opparbeides på en, etter kommunens skjønn,
tiltalende måte.
Utvendig lagring skal ordnes slik at denne er til minst mulig sjenanse, eventuelt skjermes
med innhegning. Hvor det ved vegkryss er inntegnet frisiktlinjer, må det mellom
frisiktlinjen og vegens grunn være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende vegers
planum.
Der det framgår av plankartet, kan det midlertidig deponeres løsmasser i form av vekstlaget
fra området for den planlagte vollen som er vist i planen. Vekstlaget fra det framtidige
næringsområdet kan også deponeres innenfor området. Høyden på deponiet kan være inntil
to meter.
§ 6. Det skal etableres maksimalt 0,5 parkeringsplasser for bil og minst 3
oppstillingsplasser for sykkel per 100 m2 BRA næringsbebyggelse.

II. SAMFERDSELSANLEGG
§ 7. Innenfor området skal det etableres kjøreveg og gang- og sykkelveg.

§ 8. Før veganlegget nevnt i § 7 blir realisert, er det aktuelt å etablere adkomst til
næringsområdet via kryss til eksisterende veg. Krysset er vist på plankartet og teknisk plan
for krysset skal godkjennes av Statens vegvesen.

II. FRIOMRÅDE
§ 9. Der det framgår av plankartet, kan det i friområdet deponeres løsmasser med
opprinnelse på Stutøy og tilgrensende øyer og holmer. Det tillates ikke å deponere tilkjørte
masser i området. Yttergrensene for massedeponiet framgår av plankartet. Før deponering
av masser starter, skal eksisterende vekstlag fjernes og legges i deponi. Dette vekstlaget
skal nyttes til topplag på de deponerte massene. Vekstlaget deponeres i område vist til
midlertidig massedeponi innenfor næringsområdet. Friområdet som grenser til den
framtidige vollen, kan ikke nyttes til deponi. Øvrige detaljer for revegetering framgår
planbeskrivelse, og skal legges til grunn ved oppbygging og ferdigstillelse av vollen.
Løsmassene skal deponeres med terrengutforming slik det framgår av framgår av de juridisk
bindende tegningene, A 130733-01 og -02. Helningene skal variere, men kan ikke overstige
1:2. Ved detaljplanlegging av deponering av massene, skal det legges vekt på å skape en
naturlig overgang mellom mellom voll og naturterreng.
Innenfor området kan det deponeres inntil 90 000 m3løsmasser. Dersom det viser seg at det i
området er mer løsmasser enn det som kan nyttes ved etabklering av i vollen, skal
overskytende løsmasser transporteres ut av området til godkjent deponi.
I friområdet for øvrig kan det ikke deponeres masser, verken løsmasser eller steinmasser.
Ved planering av de tilgrensende byggeområder, må tiltakshaver se til at det under
sprengningsarbeider og andre planeringsarbeider ikke kommer masser ut i friområdet.
Skulle dette likevel utilsiktet skje, må massene umiddelbart fjernes på en skånsom måte.

§ 10. Automatisk freda kulturminne - Hensynssone 11-8 d (SOSI kode: H730_1,
H730_2, H730_3, H730_4) – båndlagt etter lov om kulturminner.
I området finnes automatisk freda kulturminner i form av en et båtstø-anlegg (id 224261),
to steinalderlokaliteter (id 220577 og id 220578) og en automatisk fredet tuft med uviss
datering. Innenfor områdene avsatt til H730_1, H730_2, H730_3 og H730_4, er det ikke
tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut,
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig, skjemme de automatisk
freda kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. Eventuelle tiltak innenfor
området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner
§§ 3 og 8, og skal fortrinnsvis fremmes som en reguleringsendring."

Generelle bestemmelser og rekkefølgekrav
§ 11. Bebyggelse og lyskilder må innrettes på en slik måte at navigasjonsbelysningen til
farleder i tilliggende områder, ikke blir skjermet eller «forsvinner» blant annen belysning.

§ 12 Det berørte automatisk fredete kulturminnet id 220580, som er markert som
bestemmelsesområde #1 i plankartet, kan fjernes uten ytterligere arkeologiske
undersøkelser.
§ 13. Dersom andre funn av kulturhistorisk betydning dukker opp under gjennomføring av
planen skal alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet jfr. Lov
om kulturminner § 8, 2. ledd.
§14. Eksisterende 22 kV luftledning gjennom industriområdet må omlegges før utbygging
av området realiseres. Omleggingen må skje etter anvisning fra og i samarbeid med
Haugaland Kraft Nett og Haugaland Kraft Fiber.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for planarbeidet er å utarbeide en områderegulering i samsvar med arealbruk
vist i godkjent kommuneplan.

1.2 Planens formål
Formålet med planen er å legge til rette for næringsetablering i området. Planen skal også
redegjøre for tiltak som kan gjennomføres for visuelt å skjerme den framtidige utbyggingen
sett fra kulturvernområdet ved Avaldsnes kirke.

1.3 Beskrivelse av planområdet

Figur 1. . Ortofoto over Veldeøyane der planområdet for plan 4080 er markert med svart,
stiplet linje (til høyre). Kilde: Karmøy kommune.
Planområdet er en del av det som til daglig omtales som Husøyområdet. Dette utgjøres av
industriområdet på Husøy, utviklet av Karmøy kommune i løpet av de siste 30 årene og

havneområdet i øst som drives av Karmsund Havn IKS. Karmsund Havn er de seineste
årene blitt den dominerende utviklingsaktøren innenfor lokaliteten.
Vest for Stutøy ligger Veldetun boligområde, etappevis utbygd fra seint 1970-tall og fram til
tidlig på 2000-tallet. Mot nord ligger Avaldsnes-området med Olavskyrkja, Norvegen
historiesenter samt det omkringliggende tur- og rekreasjonsområde på og rundt Bukkøy.
Planområdet er ca. 230 daa og omfatter hele Stutøy. Det som i dag utgjør havne- og
næringsområdet rundt Husøy havn, var før utbyggingen på 1990-tallet en rekke mindre
øyer, holmer og skjær. Området kalles Veldeøyane, og Stutøy er den største av disse øyene.
Søndre del av Stutøy omfattes av reguleringsplan 4065, godkjent 15.05.17. Denne ble
primært utarbeidet for å gi muligheter for å få dispensasjon fra kulturminneloven for
utgraving av automatisk fredede kulturminner innenfor området. Innenfor arealene som nå
er frigitt, er steinmassene er tatt ut og er nyttet til utvidelse av havneområdet. De planerte
arealene skal seinere overdras til Karmsund Havn.
Den delen av planområdet som ikke omfattes av reg.plan 3065 utgjør ca. 130 da. Arealene er
regulert til friområde i plan 488. I kommuneplanen godkjent i 2015, ble ca. 40 da av dette
godkjent omdisponert til næringsområde.
Den nordre delen av Stutøy er et småkupert område uten trevegetasjon. Her finner en også
noen mindre myrområder.

Figur 3: Ortofoto som viser planområdets lokalisering i forhold til omkringliggende tettbebyggelse og
det historiske Avaldsnes. Planområdet er markert med rødt. Kilde: Karmøy kommune.

1.4 Forholdet til andre reguleringsplaner
Planområdet omfatter reguleringsplan 4065 og del av plan 488. Den nye plan 4080 vil når
planen vedtas i kommunestyret, erstatte disse planene.

1.5 Eiendomsforhold
Innenfor planområdet er det fem eiendommer: gnr. 86 bnr. 23, 54, 79, 219 og 220. Karmøy
kommune er eneste formelle grunneier. Det er inngått en intensjonsavtale om framtidig
overdragelse av utbyggingsområdene til Karmsund Havn IKS.

1.6 Planprogram
Det er utarbeidet planprogram til plan 4080. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn
i 2015.

1.7 Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger utdyper hvordan plan- og bygningslovens § 4-2 om
krav om konsekvensutredninger skal følges opp. Ifølge § 4 i forskriften, er den som fremmer
planforslaget alltid regnet som forslagsstilleren. Det er forslagsstillerens ansvar å utarbeide
planen etter de føringene som angis i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredninger. I forskriftens § 5 framgår det at ansvarlig myndighet er
planmyndigheten for den aktuelle planen etter plan- og bygningsloven, og
vedtaksmyndigheten for tiltak etter andre lover. Når det gjelder plan 4080 - Stutøy, er
Karmøy kommune både forslagsstiller og ansvarlig myndighet.
Forskriftens § 6 utdyper hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. Det framgår av
§ 6b at dette kravet gjelder: «reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i
vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne
tidligere planen».
Vedlegg I (punkt 24) konkretiserer at følgende tiltak skal konsekvensutredes:
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2». Ettersom Plan 4080 – Stutøy omfattes av § 6 b og
innebærer et tiltak etter vedlegg I (punkt 24), utløser dette krav om konsekvensutredning.
Tema som skal konsekvensutredes er fastsatt med bakgrunn i de føringene som ble lagt i
planprogrammet, i tråd med anbefalingene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets
notat: «Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner
(kommentarutgave)». Det framgår av planprogrammet at følgende 12 tema skal utredes:
1.
2.
3.
4.

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Strandsone

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Landskap
Forurensing
Transportbehov og energiløsninger
Sysselsetting
Beredskap og ulykkesrisiko:
Havnivåsigning
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Risiko og sårbarhet

Konsekvensutredning for plan 4080 er utskilt som et eget dokument med vedlegg.

1.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse
«Plan 4080 – områderegulering for Stutøy» utløser også krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.
For plan 4080 har kommunen valgt å utarbeide konsekvensutredningen i et eget dokument.
Det er naturlig å se konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse i sammenheng. Av
den grunn er konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse sammenstilt i ett og
samme dokument.

2. Planforslaget
2.1

Byggeområder

Byggeområdene legger til rette for en videreutvikling av Husøy som et sentralt
næringsområde i Karmøy og i regionen for øvrig. Bestemmelsene tilknyttet planen har
begrensninger sammenlignet med de etableringsmuligheter som gjelder for de øvrige delene
av Husøy. Innenfor det foreliggende planområdet kan det ikke etableres prosessindustri slik
det er mulig i de øvrige deler av Husøyområdet.
Hvilke etableringer som vil komme innenfor planområdet, har man ikke oversikt over i dag.
Byggeområdet har ikke direkte tilgang til sjø, så virksomheter med behov for egen kai, vil
ikke være aktuelle innenfor området. På den andre siden er det pekt på at virksomheter som
vil ha nytte av de logistikktjenester som Karmsund Havn tilbyr, være aktuelle for etablering
innenfor området.
Næringsetableringen vil ha en negativ, visuell nærvirkningen sett fra Avaldsnes kirke. For å
redusere denne, er største bygningshøyde for bygninger i den nordre delen av
næringsområdet satt til kote 15. Det som omtales som nordre del av næringsområdet, er den
utvidelsen av næringsområdet som ble godkjent i kommuneplanen 2015. Bygningshøyden i
den øvrige delen av næringsområdet er satt til kote 19, tilsvarende gjeldende plan.
Høydebegrensningene er satt som kotehøyde for å kunne måles eksakt og uten å bli påvirket
av terrenghøyde på den enkelte tomt.

2.2

Friområder

Mellom byggeområdet og sjøen, er det i reguleringsforslaget, som i kommuneplanen, vist et
friområde med bredde på rundt 100 meter. Friområdet vil primært være tilgjengelig fra

sjøsiden, men for at det også skal være tilgjengelig fra land, er det vest i reguleringsplanen
vist en korridor som er regulert til friområde. Korridoren strekker seg fra E 134 og til
friområdet nord på Stutøy.
Det er generelt god tilgang på attraktive friområder i denne delen av kommunen. Det
friområdet en finner nord på Stutøy vil derfor være av begrenset interesse for befolkningen.
Det vil imidlertid være uheldig om utviklingen av næringsområdet vil forhindre adgangen
over land til området. På denne bakgrunn vil kommunen å anlegge en sti i korridoren slik at
det blir mulig komme fram til området også til fots, og ikke bare med båt.

2.3

Fornminner

Det er i området gjennomført registreringer av fornminner i forbindelse med tidligere
planarbeid. Noen fornminner er utgravd, og noen er vist som hensynssone i regulert
friområde. Det er ett gjenværende fornminne, id. 220580, innenfor næringsområdet vist i
planforslaget. Gjennom reguleringsprosessen er det avklart at næringsområdet kan etableres
uten at det blir stilt krav om utgraving.

2.4

Naturverdier innenfor planområdet

Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. Til konsekvensutredningen er det utarbeidet et eget notat som oppsummerer
kjent kunnskap om naturverdier innenfor området.
Innenfor planområdet er det beskrevet to lokaliteter av naturtypen strandeng/strandsump.
Begge forekomstene er lokalisert på sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten
ligger i Breidabuktå og utgjør rundt 2000 m². Den minste forekomsten som er lokalisert 220
meter lengre sør langs kystlinjen utgjør rundt 200 m². Begge strandeng-forekomstene er
undersøkt i samband med ARKO-prosjektet i rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III».
Med bakgrunn i undersøkelsene foretatt i samband med ARKO-prosjektet, er det registrert
henholdsvis 35 og 22 karplantearter på strandeng-lokalitetene på Stutøy. Ingen rødlistearter
av karplanter ble registrert. Det ble ikke registrert fremmede arter på lokalitetene. Det ble
ikke registrert billearter på lokalitetene. Begge lokalitetene er verdivurdert til å være lokalt
viktig. Denne verdien er satt fordi det er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på
lokalitetene. Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De beites noe av sau og fugl.
Sauebeite på Stutøy er opphørt etter at undersøkelsen ble gjennomført. Det er derfor bare
fugl som beiter lokaliteten i dag.
Begge lokalitetene ligger innenfor friområde i planforslaget. Med unntak av området der det
skal etableres en framtidig voll, blir det presisert i reguleringsbestemmelsene at det skal
deponeres masser eller gjennomføres andre tiltak i friområdet.

Det skal legges en overvannsledning gjennom strandengarealet ved Breidabukta. I
reguleringsbestemmelsene presiseres det at etter at ledningen er lagt, skal terrenget
tilbakeføres til dagens situasjon.

2.5

Etablering av voll av tilgjengelige løsmasser

Bakgrunn
Utbyggingen av planområdet fører til at ny bebyggelse kommer nærmere Avaldsnes kirke
og Bukkøy enn den etablerte bebyggelsen. Nå er persepsjonen av landskapet fra de nevnte
stedene slik at en opplever landskapet som sterkt preget av allerede etablert industri og
infrastruktur. Dette gjelder Norsk Hydros aluminiumsverk med høyspentlinjer for
kraftforsyning og etablert industri lenger sør på Husøy.
Kommunen har fått utarbeidet en illustrasjon av tenkt framtidig bebyggelse.
Utgangspunktet for illustrasjonen er reguleringsbestemmelsenes maksimale
bygningshøyder. Slik det fremgår av illustrasjonen, vil den nye bebyggelsen bli godt synlig
fra Avaldsnes kirke selv om det samlede synsinntrykk også er sterkt preget av den etablerte
industrien i denne synsretningen.
I bestemmelsene til planforslaget er det bestemmelser om en øvre og en nedre grense for
utnyttelse av næringsområdene. Illustrasjonen er basert på en middels utnyttelse i spennet
som framgår av bestemmelsene.
Gjennom de år som utbyggingen av Husøy har foregått, er det lagret løsmasser innenfor
planområdet. Massen består av det som var et tynt vekstlag, myrmasser og morenemasser
over de underliggende fjellmassene. Massene er ikke sortert, men ble blandet da de ble
fjernet fra de underliggende fjellmassene.
Noe av dette er deponert innenfor områder som fram til godkjenningen av arealdelen i 2015,
var industriområder og noe ble deponert innenfor det som var friområder. Da
næringsområdet ble utvidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanen i 2015, stod en i
den situasjonen at det innenfor det framtidige utbyggingsområdet, var deponert store
mengder løsmasser. Det er ikke muligheter for deponering av massene innenfor
Husøyområdet samtidig som det vil være knyttet betydelige kostnader med å flytte massene
ut av området.
En kan betrakte løsmassene som en utgiftspost og en økonomisk utfordring, men en kan
også se på massene som en ressurs. I kommunens arbeid med å finne en bærekraftig
anvendelse av løsmassene, har en sett at en fornuftig deponering av massene kan være et
element som kan redusere de negative konsekvensene av næringsetableringen på den
nordre delen av Stutøy. Dette er den siste utbyggingsetappen på Husøy.
Reguleringsplan og bestemmelser
Kommunen har derfor konkret sett på en deponering av de tilgjengelige løsmassene i
friområdet nord for næringsområdet. Vollen skjematisk og relativt lite detaljert beskrevet i
det planforslaget som ble førstegangsbehandlet av hovedutvalg teknisk og miljø i 2019. I en

etterfølgende prosess, der kommunen blant annet har hatt en konstruktiv dialog med
Rogaland fylkeskommune ved kulturavdelingen og regionalplanavdelingen, har en
utarbeidet et planforslag som går mer detaljert inn på utforming og etablering av vollen.
Det har vært et mål at vollens skråninger skal være mest mulig likt naturen i området. Dette
har som konsekvens at skråningene ikke kan bli for bratte. Samtidig har kommunen som
mål om at mest mulig av de massene en har, skal kunne legges i vollen. Dessuten er det et
mål at mest mulig av den funksjonelle delen av strandsonen skal forbli uberørt. Dette er
innbyrdes motstridende målsetninger der forslaget til utforming av vollen nødvendigvis vil
være et kompromiss mellom de ulike hensynene.
Det er kommunens oppfatning at den utformingen som en har kommet fram til ivaretar de
ulike hensynene så godt det lar seg gjøre. Kravet til utforming er innarbeidet i
bestemmelsene til reguleringsplanen. Formelt er dette gjort ved at situasjonsplanens kart er
blitt juridisk bindende ved med en direkte henvisning i reguleringsbestemmelsenes § 9.
Gjennomføring av etablering av vollen
Rent anleggsteknisk må etablering av vollen være det første tiltaket som gjennomføres i
forbindelse med etablering av næringsområdene. Etableringen vil skje gjennom følgende
stegvise prosess:
1. Vekstlaget i det framtidige området for vollen, graves av. Tykkelsen vil variere, men
basert på erfaringer fra området, antar en at lagtykkelsen i gjennomsnitt vil være 20 30 cm.
2. Det maskinelle utstyret som nyttes vil være beltegraver med GPS-basert
maskinstyring. Dette sikrer at arbeidet kan utføres med stor presisjon.
3. Vekstlaget deponeres midlertidig innenfor dagens etablerte næringsområde. Arealet
som skal nyttes framgår av reguleringsplanen.
4. Vekstlaget om ligger på morenemassene i det næringsområdet som ikke er utplanert
i dag, graves av og legges i midlertidig deponi sammen med vekstlaget fra området
for den framtidige vollen.
5. Løsmassene som ligger i området transporters med terrenggående anleggsdumpere
til området for vollen. All utlegging av masser i samsvar med
reguleringsbestemmelsene, skjer med beltegraver med GPS-basert maskinstyring.
6. Det settes opp et anleggsgjerde i grensen mellom området for etablering av vollen og
tilgrensende friområde. Utleggingen av masser skjer med utstyr som gjør at det ikke
er behov for å kjøre med maskiner i friområdet nord for vollen.
7. Når alle massene til vollen er lagt ut, skal det tidligere deponerte vekstlaget legges ut
over hele vollen som nå er etablert. Det er med dette lagt et grunnlag for naturlig
revegetering.
8. Utsprenging av fjell innenfor næringsområdet kan nåstarte som første del av arbeidet
for å etablere område for framtidig næringsetablering.

2.6

Tekniske anlegg

Adkomst til utbyggingsområdet er vist fra et nytt kryss med eksisterende E 134. Det er stilt
krav i bestemmelsene om at teknisk plan for krysset skal godkjennes av Statens vegvesen.
I planen er det avsatt arealer for en framtidig opprustet E 134. En framtidig veg vil både
være en standardheving av kjørevegen og etablering av gang- og sykkelveg. Dette prosjektet
må ha grunnlag i en egen reguleringsplan. Behovet for opprusting av vegen er stort, spesielt
i den vestre delen nær krysset med fv. 547. Realiseringen er ikke finansiert og dermed heller
ikke tidfestet.
VA-anlegg knyttes til eksisterende anlegg sør for utbyggingsområdet. I
reguleringsbestemmelsene åpnes det for at overvann kan føres østover i et ledningsanlegg
som ender øst for Breidabuktå.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Plan- og bygningsloven § 4-2 sier:
«Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer
som gjelder for området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens
virkninger for miljø og samfunn…».
Plan- og bygningsloven § 4-3 sier:
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap…».

1.2 Sammenstilt konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse
«Plan 4080 – områderegulering for Stutøy» er etter plan- og bygningsloven § 4-2 en
reguleringsplan som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ettersom planens
formål er å tilrettelegge for næringsutbygging, vil reguleringsplanen omfattes av plan- og
bygningsloven § 4-3. Det følger derfor at Plan 4080 utløser både krav om planbeskrivelse
med konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse.
Plan- og bygningsloven § 12-10 sier videre at for reguleringsplaner som er underlagt krav om
konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. Dette kan
enten gjøres ved å utarbeide en planbeskrivelse og konsekvensutredning som inngår i
samme dokument, eller at konsekvensutredningen følger med planforslaget som et eget
dokument.
For plan 4080 er konsekvensutredningen utarbeidet i form av et eget dokument. Det er
naturlig å se konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse i sammenheng, jf. plan- og
bygningsloven § 4-2 og § 4-3. Av den grunn er både konsekvensutredning og risiko- og
sårbarhetsanalyse valgt sammenstilt i samme dokumentet.
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1.3 Konsekvensutredninger
1.3.1

Forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger utdyper hvordan plan- og bygningslovens § 4-2 krav
om konsekvensutredninger skal følges opp. Ifølge forskriftens § 4 er den som fremmer
planforslaget alltid regnet som forslagsstilleren. Det er forslagsstillerens ansvar å utarbeide
planen etter de føringene som angis i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredninger. I forskriftens § 5 framgår det at ansvarlig myndighet er
planmyndigheten for den aktuelle planen etter plan- og bygningsloven, og
vedtaksmyndigheten for tiltak etter andre lover. Når det gjelder plan 4080, er Karmøy
kommune både forslagsstiller og ansvarlig myndighet.
Forskriftens § 6 utdyper hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. Det framgår av § 6
b at dette kravet gjelder: «reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan
og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen». Vedlegg I (punkt 24)
konkretiserer at følgende tiltak skal konsekvensutredes: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
Ettersom Plan 4080 – områderegulering for Stutøy omfattes av § 6 b og kan innebære tiltak
etter vedlegg I (punkt 24), utløser dette krav om konsekvensutredning.

1.3.2

Tema som utredes

Ifølge plan- og bygningsloven § 4-1 er det krav om at det utarbeides planprogram for
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet
skal blant annet gjøre rede for behovet for utredninger i planarbeidet.
Planprogrammet for plan 4080 ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn i 2015. Tema
som skal konsekvensutredes er fastsatt etter føringene i planprogrammet. Det framgår av
planprogrammet at følgende 12 tema skal utredes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.3.3

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Strandsone
Landskap
Forurensing
Transportbehov og energiløsninger
Sysselsetting

9. Beredskap og ulykkesrisiko
10. Havnivåsigning
11. Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
12. Risiko og sårbarhet (temaet blir
ivaretatt igjennom ROS-analysen i
kapittel 3).

Framgangsmåte og metode

Konsekvensutredninger av enkelttema
Kapittel 2 inneholder en vurdering av hvert av de 11 enkelttemaene i egne underkapittel.
Samtlige tematiske underkapittel er strukturert etter samme mal i form av en
situasjonsbeskrivelse og vurdering av konsekvenser.
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Situasjonsbeskrivelsen reflekterer de vurderinger eller problemstillingene som ble fastsatt i
planprogrammet og blir belyst etter angitt kunnskapsgrunnlag eller framgangsmåte.
Oversikt over vurderinger/problemstillinger samt kunnskapsgrunnlag/framgangsmåte
framgår av tabeller på side 3-6.
Det gis vurdering av de konsekvensene som reguleringsplanen antas å ha i forhold til dagens
situasjon (0-alternativet). Der det er relevant skal det også omtales hvilke tiltak som bør
gjennomføres for å redusere eventuelle negative konsekvenser.
Vurdering og kunnskapsgrunnlag
Konsekvensutredningene for de 11 temaene er basert på de vurderingskriteriene og
problemstillingene som ble fastsatt og videre utdypet i planprogrammet.
1. Kulturminner og kulturmiljø
Eventuelle inngrep i verdifulle kulturminner - og miljø.
Vurderinger/
Eventuell nærføring av tiltak som kan redusere verdien av kulturminner/problemstillinger
miljø.
Oppdeling av landskapsrommet som kan redusere sammenhengen i
kulturmiljøet.
Kunnskapsgrunnlag/ Det er foretatt utgravninger og gjort vurderinger av automatisk fredede
metode
kulturminner innenfor planområdet. Utgravningene er utført av Rogaland
fylkeskommune i regi av Karmøy kommune. Fylkesrådmannen ved
kulturavdelingen har utarbeidet en egen rapport for utgravingsa rbeid, funn og
videre tiltak.
2. Naturmangfold
Naturtyper skal kartfestes, beskrives og verdsettes ut i fra tilgjengelige
Vurdering/
registreringer i fylkesdelplan FINK og kommunens LNF-kartlegging.
problemstillinger
Leve- og hekkeområder for dyr og fugler, med særlig vekt på truede arter, skal
beskrives og verdsettes ut i fra tilgjengelige registreringer. Forslag og
vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Det skal foretas en vurdering av konsekvenser utover selve tiltaksområdet.
LNF-kartlegging for Karmøy kommune:
Kunnskapsgrunnlag/ https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/LNF-kartleggingkortversjon-2015.pdf
metode
Temakart Rogaland (kartlag for natur): https://www.temakart-rogaland.no/
Regional plan for friluftsliv og forvaltning 2017-2024:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/Regionalplan+for+friluftsliv+og+n
aturforvaltning+2017-2024.pdf
Det er utarbeidet et eget tilleggsnotat om strandeng/strandsump. Notatet er
inkludert som et vedlegg til planen.

Vurdering
/problemstillinger

3. Friluftsliv
Friluftsbruk i området skal beskrives, og tiltakets konsekvenser for friluftsliv i
området avklares.
Det skal gjøres en vurdering av hvordan alternativer i form av påvirkning av
opplevelsesverdien i området, støy, støv og eventuelle restriksjoner på
utøvelsen av friluftsliv i eller i nærheten av planområdet vil påvirke bruken av
området. Eventuelle tiltak vil bli vurdert.
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Kunnskapsgrunnlag/ Regional plan for friluftsliv og forvaltning 2017-2024:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/Regionalplan+for+friluftsliv+og+n
metode
aturforvaltning+2017-2024.pdf
LNF-kartlegging for Karmøy kommune:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/LNF-kartkartlegging-2015.pdf
Temakart Rogaland (kartlag for friluftsliv):
https://www.temakart-rogaland.no/

Vurdering
/problemstillinger

4. Strandsone
Strandsonen og eventuell bruk av den beskrives. Det skal særlig tas hensyn til
allmenn tilgjengelighet i planarbeidet.

Kunnskapsgrunnlag/ LNF-kartlegging for Karmøy.
metode
Kommunens egne kartressurser (GIS-line).
Temakart Rogaland (kartlag for friluftsliv):
https://www.temakart-rogaland.no/
5.

Landskap

Vurdering
/problemstillinger

Det skal utarbeides en landskapsanalyse med fokus på nær - og fjernvirkning
av plassering av bygg og mengde. Konsekvensene synliggjøres med
illustrasjoner i form av fotomontasje og perspektivtegninger. Forslag og
vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Kunnskapsgrunnlag/ Det gjøres en vurdering av konsekvensene i landskapssammenheng ved
metode
utbygging på Stutøy, med utgangspunkt i bestemmelsene for byggehøyder og
utnyttelsesgraden som legges til grunn i reguler ingsplanbestemmelsene.
For å synliggjøre de eventuelle landskapsmessige og visuelle konsekvenser av
utbyggingen, vil ekstern kompetanse engasjeres til å utarbeide
illustrasjonsskisser.
6. Forurensing
Vurderingskriterier/ Dagens og ny situasjon med tanke på forurensing skal beskrives i forhold til
omkringliggende boligbebyggelse og naturmangfold. Det skal vurderes behov
problemstillinger
for tiltak og skjerming.
Kunnskapsgrunnlag/ Det blir gjort en kvalitativ vurdering av mulige forurensningskilder basert på
relevante opplysninger fra andre kapittel i konsekvensutredningen, blant
metode
annet kapittel om naturmangfold, transport og energiløsninger og landskap.
Miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no
7.
Vurdering
/problemstillinger

Transport og energiløsninger

De transportmessige følgene av utvidet industri innenfor området beskrives.

Analysere behov for parkeringsplasser og trafikksikkerhet.
Beskrive mulige alternative energibærere.
Kunnskapsgrunnlag/ KVU Haugesundområdet (Statens vegvesen 2016: 66).
metode
Basert på erfaringstall i Statens vegvesens håndbok V713
«Trafikkberegninger» (Vegdirektoratet 2014: 55).
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Vurdering
/problemstillinger

8. Sysselsetting
Den økte aktivitet sammen med ringvirkninger vurderes og beskrives.

Kunnskapsgrunnlag/ Det gjøres estimater for sysselsettingseffekter med bakgrunn i
ringvirkningsanalyser i fra sammenlignbar virksomhet (havnevirksomhet),
metode
blant annet Karmsund havn IKS.
Sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå.
9. Beredskap og ulykkesrisiko
Gjøre rede for og vurdere behov for eventuelle avbøtende tiltak i forbindelse
med beredskap og ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet innenfor
planområdet.
Planlegge tiltak i tråd med gjeldende forskrifter i samråd med ansvarlige
myndigheter.
Kunnskapsgrunnlag/ Haugland Brann og Redning IKS, risiko- og sårbarhetsanalyse:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/ROS metode
analyse_%20rapport_J03_endelig.pdf
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap sin kartportal:
https://kart.dsb.no/
Vurdering
/problemstillinger

10. Havnivåstigning
Vurdering
Det skal kartfestes og beskrives konsekvenser av den forventede
havnivåstigning på Stutøy.
/problemstillinger
Kunnskapsgrunnlag/ Veileder fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap:
«Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging»
metode
Temakart Rogaland. Kartlag for samfunnssikkerhet (middelhøyvann +
stormflo). https://www.temakart-rogaland.no/
Kommunens egne kartressurser (GIS-line).
11. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Metoden i «Veileder i miljørettet helsevern» utviklet av helsedirektoratet, vil
nyttes som utgangspunkt for arbeidet.
Veilederens Tabell 6-1 «Vurderinger av mulige helsekonsekvenser og
utredningsbehov», brukes som en kontroll på at folkehelse er vurdert i saken.
Kunnskapsgrunnlag/ Veileder fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet: «Vurdering av vesentlige virkninger etter
metode
vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger».
Miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no
Vurdering/
problemstillinger

12. Risiko og sårbarhet
Vurdering
/problemstillinger
Beskrives og vurderes i egen ROS-analyse (kapittel 3).
Kunnskapsgrunnlag/m Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i Karmøy kommunes
helhetlige ROS-analyse 2016. Dokumentet kan lastes ned fra kommunens
etode
hjemmeside:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Risiko-ogs%C3%A5rbarhetsanalyse-2016.pdf
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Vekting av konsekvenser
Konsekvensene knyttet til hvert av temaene er vurdert etter en femdelt skala. Den
konsekvensen som det konkluderes med for hvert tema, er resultatet av en kvalitativ
vurdering med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget i tabellene.







Svært positiv: Vurderes til å ha svært positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Positiv: Vurderes til å ha moderat positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Nøytral: Vurderes til verken å ha ensidig positive eller negative konsekvenser i
forhold til dagens situasjon. I de tilfeller der et tema er av liten relevans eller at det
ikke er registrert funn av verdier, blir konsekvensutredningen også satt til nøytral.
Negativ: Vurderes til å ha moderat negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Svært negativ: Vurderes til å ha svært negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.

Vekting av konsekvenser er konkludert og oppsummert i tabellform i kap. 4.2.

1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
1.4.1

Grunnlag for vurderingene

Risiko- og sårbarhetsanalysen for plan 4080 bygger på Karmøys helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalyse, ofte omtalt som kommune-ROS. Med bakgrunn i kommune-ROS er det
avveid hvilke tema og hendelser som er hensiktsmessig å vurdere i sammenheng med plan
4080.

1.4.2

Kommune-ROS

Kommune-ROS for Karmøy, sist revidert i 2016, gir et bilde av risiko- og
sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet nivå, med vekt på konsekvenser og
sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon. ROS-analysen skal bidra til å
ivareta kommunens plikter i henhold til lov om kommunal beredskapsplikt og sivile
beskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og
planlegging, herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.
Både kommune-ROS og beredskapsplan er tilgjengelig for nedlastning på kommunens
hjemmeside.


Risiko- og sårbarhetsanalyse – Karmøy kommune 2016:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Risiko-ogs%C3%A5rbarhetsanalyse-2016.pdf



Plan for kommunal beredskap – Karmøy kommune 2018:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Plan -for-oppfolging-ver-april2018.pdf
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Hovedkategorier og underkategorier av hendelser
Kommune-ROS for Karmøy foretar risiko- og sårbarhetsvurderinger innenfor 9
hovedkategorier og 33 underkategorier av hendelser:
1. Brudd på infrastruktur (4 underkategorier): Svikt i data-/telesamband, langvarig
strømbrudd, hindring av transport (på vei, i sjø og luft) og bortfall av vann, avløp og
renovasjon
2. Helse (3 underkategorier): Dyrehelse, forsyningssvikt og Smitte
3. Natur og klima (5 underkategorier): Nedbør, flom, springflo, havnivåstigning, ras, tørke
og vind
4. Gass og kondensat (2 underkategorier): Gass til forbruker og transport av gass
(rørledning)
5. Brann (7 underkategorier): Brann i kulturminne, brann i skip, skog- og lyngbrann,
brann i T-forbindelsen, brann i industrianlegg, brann i publikumsbygg og brann i
omsorgsbolig/institusjon
6. Ulykker (3 underkategorier): Flyhavari, trafikkulykker og skipsulykker/-forlis
7. Akutt forurensing (4 underkategorier): Oljeutslipp, ammoniakkutslipp, farlig gods og
ulykker med radioaktivt utslipp
8. Sabotasje og terror (2 underkategorier): Sabotasje og terror generelt, pågående
livstruende vold (PLIVO)/voldstrusler
9. Annet (3 underkategorier): Psykososialt, evakuering og informasjon/kommunikasjon og
omdømme
Metode
Kommune-ROS for Karmøy baserer sine analyser på en risikomatrise, der risiko er produktet
av sannsynlighet ganger konsekvens. Risikomatrise samt skala for sannsynlighet og
konsekvensomfang i kommune-ROS vises i tabellene under.

Risikomatrise

Sannsynlighet

Konsekvens
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Nedenfor vises et oppsett der samtlige av hendelsene i Kommune-ROS for Karmøy plassert i
risikomatrisen.
Lite sannsynlig

Noe sannsynlig

Ubetydelig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

Informasjonskrise
Omdømmekrise
Vannledningsbrudd
Overflateflom og
urbanflom

Forsyningssvikt
(VAR, mat, medisiner)

Svikt i IKT-løsninger

Brann i stort
publikumsbygg

Dyresykdommer/epidemier

Forurenset
drikkevann – innsug

Smitte - resistente bakterier

Ras: Jord og stein,
kvikkleire, snø

Skadelig utslipp til
vann, sjø, luft
Økt vannstand

Næringsmiddelssmitte
Trafikkulykke

Evakuering

P sykososiale

Forurensing i sjø som
føres hit med
havstrømmene

Større brann i
skog/mark/lynghei

Langvarig
kommunikasjonssvikt
(vei/luft/sjø)

Ekstrem vind med
orkan i kastene

En viss fare

Ekstrem vind og
ekstrem nedbør
samtidig

Alvorlig

Ekstrem vind, ekstrem
nedbør og stormflo
Lekkasje fra
tankanlegg
Grunnstøting
Trafikkulykke med
buss involvert
Ekstrem tørke
Bygningskollaps pga
værforhold (regn, snø)

Brann ved Snurrevaden

Kollisjon mellom
fartøy

Brann i kulturhistoriske
områder
Generell svikt i
vanntilførsel og evt.
avløpssystem

Kritisk

Strømbrudd langvarig
Brann ved
tankanlegg/industrianlegg
Brann om bord i fartøy

Katastrofalt

Radioaktivt nedfall

Svikt i IKT-løsninger

Gasslekkasje i
gassrørledning

Gasslekkasje i
gassrørledning,
fordelingsnett

Flyulykke med stort
passasjerfly

Gasseksplosjon i bygg

Dambrudd

Brann i passasjerskip

Sabotasje i Karmøy
kommune

Smitte ved sabotasje
Virus/pandemi
Brann i T-forbindelsen større kjøretøy

Situasjon hvor
barn/voksne blir tatt som
gissel/fremsatt trusler mot

Brann i
omsorgsbolig/institusjon

Ulykke ved transport
av farlig gods
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1.4.3

Hvilke hendelser er relevant å risikovurdere i plan 4080?

ROS-analysen til plan 4080 må sees i sammenheng med konsekvensutredningen. Det er
fortatt en kvalitativ vurdering av hvilke hendelser som framstår som relevante med
utgangspunkt i de faktiske, fysiske forhold og utbyggingsområdet som omfattes av
reguleringsplanen. I vurderingene blir det tatt stilling til hvilke avbøtende tiltak som må
gjennomføres for å forebygge uønskede hendelser og redusere eventuell risiko ved framtidig
bruk og utbygging på arealet. De forhold som fremstår som relevant å vurdere i ROSanalysen faller inn under hovedkategoriene:





Natur- og klima
Brann
Ulykker
Akutt forurensing

Risikovurderingene tar utgangspunkt i de forhold som er vurdert som realistiske og
sannsynlige risikomomenter i konsekvensutredningen. ROS-analysen bygger også på det
samme kunnskapsgrunnlaget som konsekvensutredningene (se kap 1.3.3). Andre brukte
kilder er:




Rogalands klimaprofil fra Norsk klimaservicesenter:
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofilrogaland/_attachment/12037?_ts=15d9d3cf21c
Vindkart fra Norges vassdrag- og energidirektorat::
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/vindressurser/
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2 Konsekvensutredninger
2.1 Kulturminner og kulturmiljø
2.1.1

Situasjonsbeskrivelse

På Stutøy er det registrert 8
lokaliteter med kulturminner.
Samtlige har status som
automatisk fredet. Av disse er seks
av dem definert som
bosetting/aktivitetsområder, mens
de to øvrige lokalitetene er definert
som båtstø-anlegg og tufter. I
tillegg er det registrert ett
kulturminne i sjøen på sør-østre
side av planområdet i Breidbukta.
Sistnevnte marine kulturminne
ligger utenfor planområdet. Av
registrerte funn i planområdet er 3
kulturminner lokalisert innenfor
Figur 1: Registrerte kulturminner innenfor planområdet.
utbyggingsarealet i
Kilde: www.temakart-rogaland.no og Karmøy kommune.
reguleringsplanen. De resterende
kulturminnene er lokalisert
innenfor arealet vist med formål friområde.
Rogaland fylkeskommune ved fylkesantikvaren og Stavanger maritime museum har foretatt
at undersøkelser av planområdet i 2016-2017. Arbeidet er oppsummert i egen rapport og
planområdet er også vurdert av kulturminnemyndighetene i tidligere planbehandling.
Kulturminnemyndighetene, med utgangspunkt i lov om kulturminner, ber om at det
utarbeides egne planbestemmelser som sikrer kulturminnene innenfor planområdet.

2.1.2

Vurdering av konsekvenser

Kulturminnene som er lokalisert innenfor arealet vist som formål friområde (ID 143872,
224261, 220577 og 220578), vil ikke bli berørt av inngrep som følger utbyggingen av
næringsarealet. Når det gjelder kulturminner innenfor utbyggingsarealet (ID 220576 og
220579 og 220580), vil fysiske inngrep fra utbygging berøre disse kulturminnene.
Landskapsrommet der nevnte registrerte kulturminner er lokalisert vil brytes opp og få
redusert verdi. For å redusere negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i
planområdet, vil de automatisk fredede kulturminnene bli markert i plankartet med
hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 d. Det må også utarbeides planbestemmelser
i samråd med kulturminnemyndighetene som sikrer at alle automatisk fredede kulturminner
ikke ødelegges, skades eller på annen måte forringes som en følge av utbygging og annet
anleggsarbeid. På sikt my kulturminnene innenfor utbyggingsarealet graves ut.
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2.2 Naturmangfold
2.2.1

Situasjonsbeskrivelse

Regional plan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2023 anbefaler i kapittel 4.7 at
fylkeskommunens egen kartportal www.temakart-rogaland.no nyttes som
kunnskapsgrunnlag i arealplanleggingen. Temakart Rogaland samordner en rekke kilder fra
departementer og fagmiljø. Registreringene knyttet til naturverdier er i hovedsak hentet fra
Miljødirektoratets «Naturbase». Med bakgrunn i fylkeskommunens kartportal er det
registrert følgende verdier med hensyn til naturmangfold:









Tednholmen naturreservat: Rundt 400 meter nord-vest for planområdet ligger
Tednholmen naturreservat. Reservatet ble opprettet i 1982. Formålet med fredningen
å bevare en viktig sjøfugllokalitet med de plantesamfunn og dyrearter som naturlig
er tilknyttet området, særlig med hensyn til sjøfuglene og deres hekkeplasser.
Lokaliteten er et viktig raste- og overvintringsområde for sjøfugl. Reservatet har på
2000-tallet hatt en hekkebestand med sjøfugl. Årlig hekker det tjeld, ærfugl og
knoppsvane på holmen. Terner hekker av og til.
Trua arter: Det er gjort observasjoner av en rekke fuglearter i området.
Observasjonene er i hovedsak gjort tidsrommet 2009-2018 og har i de fleste tilfeller en
presisjon på 400 meter. Følgende fuglearter er observert: lomvi (kritisk trua), Vipe
(sterkt trua), svarthalespove (sterkt trua), ærfugl (nær trua), fiskemåke (nær trua),
sandsvale (nær trua), stær (nær trua), svartand (nær trua), sivspurv (nær trua),
sanglerke (nær trua), bergand (sårbar), hettemåke (sårbar), sivhøne (sårbar), sjøorre
(sårbar), teist (sårbar), horndykker (sårbar). Det er også gjort funn av østers i bukta på
planområdets sør-vestre side: flatøsters (nær trua) og stillehavsøsters (svartlista art –
svært høy risiko). Det er også gjort registrering av plantearten vinterkarse (svært høy
risiko), som er en svartlista art.
Viltområde: Området Fårøy-Husøy-Veldetun-Avaldsnes-Bukkøy er regnet som
beiteområde for både lokalt hekkende, samt trekkende/ikke-hekkende vadefugl.
Viktig beiteområde for store individantall av et mangfold dykkende andearter.
Viltkartet inkluderer deler av strandsonen på vestre del av Stutøy. Temakart
Rogaland gir følgende beskrivelse til datamaterialet: «Temaet viser viktige
funksjonsområder for arter forvaltet etter viltlova, kartlagt etter en handbok fra DN.
Mange data er gamle, de eldste fra 1980-talet. Nedlastet fra naturbase i 2007, ingen
nyere oppdateringer er tilgjengelig».
Marin natur: Det er forekomster av ålegras i sjøen på planområdets sør-østre, sørvestre og nordre side.
Viktige naturtyper: På planområdets sør-østre side, er naturtypen strandeng og
strandsump registrert. Dette er naturtype som defineres i Miljødirektoratets
naturbase som lokalt viktig.

Regionalplanens kapittel 4.6 påpeker at kystlynghei, med hjemmel i naturmangfoldloven, er
en utvalgt naturtype i Norge. Med utvalgte naturtyper siktes det til naturtyper med svært
stor risiko for at de dør ut. Deler av vegetasjonsdekket på Stutøy er bekledd med
forekomster av kystlynghei.
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I LNF-kartleggingen for Karmøy beskriver viktige kvaliteter og verdier for LNF-områdene i
kommunen, deriblant viktige naturområder. Området Husøy-Fårøy ble omtalt som et viktig
naturområde på bakgrunn av sitt rike fugleliv:
«N4-8 Husøy-Fårøy: Et rikt sjøfuglområde gjennom hele året. Inkluderer det resterende
naturområdet på nordspissen av Husøy og beiteområdet på Sørbø-neset, samt ytre del av det
utplanerte industrifeltet vest for brua over til Husøy. Det har skjedd en dramatisk tilbakegang
av hekkede sjøfugl i området siden 1970-åra, men ennå finnes rester av terne- og
fiskemåkekolonier, og ennå hekker det vipe, rødstilk og storspove her. Hele 5 andearter er
påvist hekkende de siste årene. Tilgang på fiskeavfall eller annet etende gjør at området i
perioder om vinteren har Karmøys største ansamling av måker (vesentlig gråmåke og
svartbak)».
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Figur 2: Område N4-8 Husøy-Fårøy i LNF-kartleggingen for Karmøy. Kilde: Karmøy kommune.
Beskrivelsen i LNF-kartleggingen omtaler ikke Stutøy spesifikt, men inkluderer nordre del
av Stutøy i område N4-8. Generelt harmonerer LNF-kartleggingens beskrivelser med
funnene i fylkeskommunens kartportal, men er trukket noe lengre i sørgående retning på
Stutøy. Triangelet Stutøy-Veldetun-Fårøy utgjør et større viltområde der en rekke fuglearter,
i særlig grad sjøfugl, både hekker og beiter. Området inneholder også Tednholmen
naturreservat. LNF-kartlegginger sier også at antallet hekkende fugl er sterkt redusert siden
1970-tallet. Det er ikke utdypet noe videre om årsakene til dette, men trolig har dette
sammenheng med utbyggingen i området, herunder havne- og næringsvirksomheten på
12

Veldeøyane utover fra 1980-tallet samt etablering av byggefeltet på Veldetun fra og med
1970-tallet.
Stutøy ble undersøkt i ARKO-prosjektet. Resultatene i undersøkelsen ble publisert i 2015 i en
rapport fra Norsk institutt for naturforskning: «Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport
under ARKO-prosjektets periode III». Ifølge rapporten er det registrert to forekomster av
strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på sør-østre side av planområdet. Den
største forekomsten (2) ligger i Breidukta og utgjør rundt 2 000 m². Den minste forekomsten
(1) som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen utgjør rundt 200 m². Ifølge
rapporten ble det registrert totalt 35 karplantearter ble på Stutøya (1), mens 22 karplantearter
ble registrert på Stutøya (2). Ingen av de registrerte karplantene var registrert som rødlistede.
Det ble gjort ingen funn av biller, hverken rødlistede eller andre arter.

Figur 3: Illustrasjon som viser forekomstene av strandeng på Stutøy og planområdet
for plan 4080. Kilde: Temakart-Rogaland (kartlag for viktig naturtype (under
kategorien natur) samt faktaark fra Naturbase for Stutøya (1) og (2).
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Miljødirektoratet har i 2016 beskrevet og vurdert begge lokaliteter i kartdatabasen
«Naturbase». Beskrivelsene og vurderingene bygger på rapporten fra NINA. Her følger en
oppsummering av viktige momenter i fra Naturbase:












2.2.2

Registrering: Både Stutøya (1) og (2). Registrert 10.09.2014.
Verdi: Både Stutøya (1) og (2). Lokalt viktig. Lokalitetene fikk denne verdien fordi det
er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene.
Naturgrunnlag: Både Stutøya (1) og (2). Substratet på lokalitetene er sand og grus. Det
er også noen blokker og en knaus. Det er ferskvannssig på lokalitetene. Lokalitetene
grenser mot kystlynghei og fukthei.
Naturtyper og utforminger: Både Stutøya (1) og (2). Lokalitetene består av smale soner
av strandeng med gradvis overgang til kystlynghei. Det er en erosjonskant ytterst
med relativt lite tang. Det er utydelig sonering på lokalitetene, noe tangpreg.
Artsmangfold: På Stutøya (1) ble det registrert til sammen 22 karplanter. Ingen
rødlistede karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, gåsemure Potentilla anserina, knortestarr Carex cuprina, krushøymol
Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, smårapp Poa pratensis irrigata, stor
strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago major intermedia,
strandkryp Lysimachia maritima, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
På Stutøya (2) ble det registrert til sammen 35 planter. Ingen rødlistede
karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, fjæresaltgras Puccinellia maritima, gåsemure Potentilla anserina,
krushøymol Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, skjørbuksurt Cochlearia
officinalis, stor strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago
major intermedia, strandkryp Lysimachia maritima, strandstjerne Tripolium
pannonicum tripolium, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
Påvirkning: Både Stutøya (1) og (2). Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De
beites noe av sau1 og fugl.
Fremmede arter: Både Stutøya (1) og (2). Ingen fremmede arter registrert på lokaliteten.
Råd om skjøtsel og hensyn: Både Stutøya (1) og (2). Ingen tiltak beskrevet.

Vurdering av konsekvenser

En utviding av næringsarealet i nordgående retning trolig vil ha en negativ effekt på i
naturmangfoldet i nærområdet, både på Stutøy og utover planområdet. De viktigste
naturverdiene innenfor og i nærheten av planområdet er fuglelivet knyttet til Tednholmen
naturreservat, to forekomster av strandeng på sør-østre side av planområdet samt
kystlynghei i deler av planområdet. Når det gjelder andre registrerte naturverdier på Stutøy,
vil disse trolig bli påvirket i mindre grad. Annet dyreliv og marint planteliv i form av ålegras
og østers inngår ikke i planområdet, og vil i liten grad berøres.

Ifølge landbruksavdelingen i Karmøy kommune er Stutøy ikke brukt som sauebeite i dag.
Lokaliteten har opphørt som sauebeite i ettertid av undersøkelsene i NINA-rapporten.
1
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Det er vanskelig å konkretisere hvilket konsekvensomfang økt næringsaktivitet vil få for
bestandene av fuglearter i området. En utviding kan være ødeleggende for dagens fugleliv
ved at arter fortrenges. Et annet scenario kan være at næringsaktiviteten forstyrrer fuglelivet,
men at ulike fuglearter har evnen til å tilpasse seg situasjonen. Tednholmen naturreservat er
lokalisert vel 400 meter nord for Stutøy. Reservatet ble opprettet på tidlig 1982. I tiden etter
at reservatet ble opprettet har det foregått en storstilt utbygging av boliger på Veldetun,
Veldeøyane har blitt industrialisert og trafikken av skip og fritidsbåter i Karmsundet har
vesentlig økt. Ved at det skal etableres en landskapsvoll i nordre del av planområdet, kan
dette ha en skjermende effekt med hensyn til støy og annen forstyrrende aktivitet i fra
virksomheten på Stutøy og Husøy.
Områder med kystlynghei vil gå tapt som følge av næringsarealets utviding mot nord. Et
viktig kompenserende tiltak er å ta vare på det øverste jord- og vegetasjonsdekket med den
hensikt å reetablere stedegen vegetasjon.
Begge strandenger på Stutøy er lokalisert innenfor et areal som er avsatt til formål friområde.
Det legges opp til at overskuddsmasser fra næringsarealet skal nyttes til å opparbeide den
planlagte landskapsvollen. I arbeidet med å etablere vollen er det viktig at
overskuddsmassene ikke fører til nedbygging av strandeng-forekomstene. Det skal også
etableres løsning for overvann der vannet ledes østover mot Karmsundet.
Overvannsløsningen vil medføre tekniske inngrep i den største strandeng-forekomsten. Det
er derfor viktig at overvannsløsningen etableres på skånsom måte slik at strandengen i størst
mulig grad holdes intakt. På denne måten kan inngrepets negative konsekvens reduseres.
Den samlede vurderingen er at konsekvensen for naturmangfold er negativ, spesielt med
tanke på fugleliv og kystlynghei. Landskapsvollen kan ha en avbøtende effekt ved at
Tednholmen naturreservat skjermes for støy og annen forstyrrende aktivitet fra Stutøy og
havneområdet. Andre tiltak med hensyn til naturverdier er reetablering av kystlynglei
innenfor planområdet. Når det gjelder strandeng-forekomstene, må disse holdes fri for
tekniske inngrep så langt det lar seg gjøre. Det betyr at det ikke må deponeres løsmasser på
strandengene.
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2.3

Friluftsliv

2.3.1 Situasjonsbeskrivelse

Figur 4: Friluftsområder med nasjonal og
regional verdi. Husøy og Stutøy er
definert som regionalt viktige områder
(lysegrønn). Bukkøy er definert som et
nasjonalt viktig område (mørkegrønn).
Kilde: www.temakart-rogaland.no.

I Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
2017-2023 er nordre del av Stutøy og Husøy
registrert som regionalt viktige friluftsområder. Det
gis ikke en videre beskrivelse av kvalitetene ved
nevnte to lokaliteter som gjør dem viktige i regional
sammenheng. I regionalplanen står det at
registreringene i dagens plan er hovedsakelig en
videreføring av registreringer i tidligere planarbeid;
FINK (2005)2 , fylkesplan for Rogaland (1992) og
fylkesdelplan for friluftsliv (1980). Ettersom planen
er på regionalt nivå, er områdene for friluftsliv gitt
en høyst grovmasket avgrensing. I tillegg er
avgrensingen ikke oppdatert i henhold til gjeldende
kommuneplan for Karmøy. Eksempelvis tar ikke
regionalplanen høyde for at næringsarealene på
Stutøy ble utvidet i nordgående retning ved sist
kommuneplanrevisjon.

Stutøy er ikke registrert som et viktig friluftsområde i LNF-kartleggingen for Karmøy.
Området mangler både tilgjengeligheten og tilretteleggingen man finner i kommunens mer
populære tur- og friluftsområder, for eksempel Bukkøy. Dette betyr ikke at lokaliteten er
uten bruksverdi med hensyn til friluftsliv, men at verdien i denne sammenheng er av et
begrenset omfang.

2.3.2

Vurdering av konsekvenser

Den samlede vurderingen er at planområdet har begrenset funksjon som friluftsområde i
lokal og regional sammenheng. Det er likevel slik at utvidingen av næringsarealene kan
bidra til å svekke friluftslivinteressene i området. Stutøys verdi som et friluftsområde er i all
hovedsak knyttet til allmennhetens bruk av strandsonen. For å redusere de negative
konsekvensene for friluftsliv, er en avhengig av å sikre allmennheten fortsatt tilgang til
strandsonen. Avbøtende tiltak og allmennhetens bruk av Stutøy er nærmere utdypet i
kapittel 2.5 (strandsone) og bør sees i sammenheng med kapittel 2.3. Det er risiko for at
tilrettelegging for næringsaktivitet på Stutøy vil belaste omgivelsene med økt forurensing.
Dette kan følgelig også påvirke friluftslivinteressene knyttet til Stutøy igjennom støy, lukt,
støv eller annen type forurensing utover dagens situasjon. Forurensing er nærmere beskrevet
i kapittel 2.6.

2

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturmangfold og kulturvern (vedtatt 2004).
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2.4 Landskap
2.4.1

Situasjonsbeskrivelse

Rogaland fylkeskommune har foretatt en kartlegging og landskapsanalyse av ulike områder
i fylket. Kartleggingsarbeidet ble gjort i regi av fylkeskommunen på 1990-tallet, men arbeidet
har i senere tid blitt oppsummert i publiseringen «Vakre landskap i Rogaland» fra 2009.
I kartleggingen er kulturlanskapsområdet rundt Avaldsnes gitt følgende beskrivelse:
«Avaldsnes er et å pnet kulturlandskapsområde med bølgende terrengformer. Sammen med
flere flate og avrundede øyer og holmer som rolig møter vannflaten skapes det et særpreget
landskap med en karakteristisk kontakt med sjøen. Avaldsnes er det eneste landskapsområdet i
de sentrale deler av Karmsundet som ikke er berørt av store fysiske inngrep, og har stor grad
av helhet. Avaldsnes kirke er et kjent landemerke på områdets høyeste punkt, og dominerer
landskapsbildet sammen med miljøet omkring kongsgården. Dette gir historiske særpreg og et
variert kulturlandskap av særlig høy verdi, og gjør det egnet som typeområde.
Tett granplanting på Bukkøya og opptil kirken er et tydelig fremmedelement i
kulturlandskapet. Silhuettvirkningen er uheldig og konkurrerer visuelt med kirken slik at
helheten i området og kirkens monumentale virkning forstyrres».
Det framgår av beskrivelsen at
kjerneelementene i
kulturlandskapsområdet er
Olavskyrkja, miljøet rundt
kongsgården og Bukkøy.
Veldeøyane og Stutøy kan sies å
være mer perifiere elementer i
landskapsbildet. Selv om Stutøy
ligger i randsonen av
kulturlanskapsområdet, vil en
industriutbygging vil være synlig
i landskapsbildet.
Nordre del av Veldeøyane er
inkludert i avgrensingen i Vakre
landskap i Rogaland. Trolig har
dette sammenheng med at da
denne kartleggingen fant sted,
var utbyggingen av Veldeøyane
på et utviklingstrinn der større
Figur 5: Landskapsområdet rundt Avaldsnes som det er
deler av de tidligere
definert i «Vakre landskap i Rogaland». Kilde:
landskapsformene enda var
www.temakart.no.
intakt. Siden den gang har det
skjedd store endringer i Veldeøyene innenfor det arealet som i Vakre landsk ap i Rogalandrapporten defineres som kulturlandskapsområdet rundt Avaldsnes. I dag er gjenstår kun
deler av det tidligere landskapet på nordre side av E134.
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Figur 6: Tidsserie av ortofoto som viser
arealmessige endringer i Veldeøyane. Grønn
farge angir avgrensingen for
kulturlandskapsområdet rundt Avaldsnes,
jf. rapporten Vakre landsskap i Rogaland.
Kilde: www.temakart-rogaland.no.
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2.4.2

Vurdering av konsekvenser

Stutøy vurderes ikke til å inngå i kjerneområdet for landskapet rundt Avaldsnes. Likevel
utgjør dagens industrivirksomhet ved Husøy fiskeri- og godshavn et fremmed og
forstyrrende element i opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. En utviding av
industrivirksomhet kan bidra til en ytterligere visuell forurensing av landskapet. Det
påpekes at det allerede i dag er forstyrrende element i landskapsområdet. Rundt Olavskyrkja
og Kongsgården finner en tettbebyggelse på Avaldsnes og Veldetun, Husøy fiskerihavn,
anlegget til Hydro Karmøy og opplagsskip i Karmsundet. Dette er bygninger, anlegg og
funksjoner med en permanent lokalisering som påvirker opplevelsen av kulturlandskapet.
Av hensyn til bevaring av selve kjerneområdet til kulturlandskapet, det vil si Olavkyrkja,
kongsgården og Bukkøy, er det viktig å vektlegge løsninger der en skjermer eller skjuler
innsyn til industriområdet. Slik kan redusere de inngrep og negative konsekvenser i
landskapet som følger av realiseringen av plan 4080. En konkret løsning vil her være å
opparbeide en voll av de tilgjengelige overskuddsmassene i planområdet. Vollens funksjon
skal være å skjerme innsyn fra Avaldsnes til industri- og næringsvirksomhet på Stutøy. I den
grad det er gjennomførbart skal vollen skal utformes og beplantes på en slik måte at den er
tilpasset terrenget i kulturlandskapet. Det er utarbeidet egne illustrasjoner i form av
fotomontasje og perspektivtegninger for å bedre visualisere vollens plassering i landskapet
og dens avbøtende effekt igjennom redusert innsyn til havne- og næringsområdet. En
indirekte effekt av tiltaket kan være at vollen bidrar til støyskjerming.
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2.5

Strandsone

2.5.1 Situasjonsbeskrivelse
Innenfor planområdet er det ca. 2 km
med kystlinje. Strandsonen, i dette
tilfellet arealet vist som formål
friområde, består av et terreng som
veksler mellom bratte knauser til
partier med svakt skrånende profil
ned mot sjøen. Høyeste punkt er
rundt 16 meter over havnivå.
Kystlinjen langs Stutøy er i dag
tilgjengelig for allmennheten, men
graden av tilgjengelighet varierer på
Figur 7: Areal regulert til formål friområde i
den enkelte strekning. Den viktigste
reguleringsplanen. Kilde: Karmøy kommune.
årsaken til dette er at brattlendt
terreng vanskeliggjør ferdsel ved flere
partier langs sjøkanten. Langs kystlinjen finner en to grunne viker på sør-østre side og sørvestre, begge med en dybde på ca. 2-3 meter. Innerst i Breidabukta, som er den sør-østre
vika, ligger en strand. Bukta i sør-vest har navnet Skadlasund og er restene av et tidligere
sund mellom Stutøy og Husøy. Sundet er i dag gjenfylt.
Når det gjelder dagens bruk av Stutøys strandsone, er det ikke registrert sterke interesser for
friluftsliv i området. Dette fremgår av LNF-kartleggingen for Karmøy der Stutøy ikke er
registrert som et viktig friluftsområde i kommunen, til sammenligning med andre områder
på Nord-Karmøy som Bjørgene, Visnes og Bukkøy. Det betyr likevel ikke at Stutøy er uten
verdi eller kvaliteter for allmennheten i denne sammenhengen, men at området i langt
mindre omfang brukes til friluftsliv.

2.5.2

Vurdering av konsekvenser

Stutøy har i hovedsak, med unntak av den sørligste delen av øya, vært skjermet for store
terrengmessige inngrep. Dette gjør Stutøy til den delen av Husøy havne- og næringsområde
med den mest intakte og tilgjengelige strandsonen. En sannsynlig negativ konsekvens som
følge av utbygging av det planlagte næringsarealet, er at tilgangen til både kystlinjen
generelt og de nordre delene av Stutøy blir redusert. Dette vil følgelig også gripe inn i
allmenhetens bruk av området i dag.
Dersom en skal redusere de negative konsekvensene ved utbygging, må dette løses ved sikre
mulighetene for fortsatt ferdsel langs strandkanten. Ferdsel i strandsonen kan sikres ved å
regulere deler av planområdet til formål friområde. Formålets funksjon er i dette tilfellet å
utgjøre en buffer mellom kystlinje og næringsarealet innenfor planområdet. Selve tilkomsten
til friområdet og strandsonen skjer via Husøyvegen.
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2.6 Forurensing
2.6.1

Situasjonsbeskrivelse

I dag utgjøres Husøy av aktiviteter som domineres av havnefunksjoner. Ellers er miljøet
sammensatt av kontor- og administrasjonslokaler, lager- og logistikkbygninger samt
næringsbygg og produksjonslokaler. Den enkelte industrivirksomhet er pålagt å holde seg
innenfor de rammer som er fastsatt igjennom utslippstillatelse fra
forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Fylkesmannen. Utgangspunktet er at
forurensingen fra virksomhetene er regulert og at den miljøbelastningen dette utgjør anses til
å være innenfor et forsvarlig nivå. Aktiviteten tilknyttet Husøy havn kan likevel oppleves
som belastende for innbyggerne i den omkringliggende boligbebyggelsen. Dette framgår
blant annet av miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no – Et nettbasert verktøy for å håndtere naboklager knyttet til
forurensning. Det understrekes at rapporteringene kun reflekterer de hendelsene med
forurensing som innbyggerne opplever som sjenerende eller på annen måte belastende.
Dette betyr nødvendigvis ikke at belastingen faktisk overskrider det godkjente nivået som er
gitt i utslippstillatelser. Omfanget av innrapporterte hendelser befinner seg innenfor en
radius av 1,5 kilometer fra Stutøy, der hovedtyngden av innrapporteringer stammer fra
Veldetun og Snik. For Veldetun-området er belastningen sterkest knyttet til luktplager og
utslipp til sjø. For Snik-området er innrapporteringen knyttet til Støy fra havneaktivitet.

Figur 8: Illustrasjon som viser områdene opp til 1,5 km fra planområdet. Kilde: Karmøy kommune.
I godkjente reguleringsplaner knyttet til Husøy havn, ikke medregnet næringsarealene på
Eidsknappen på Karmøy-siden, er ca. 470 daa regulert til formål næring. Plan 4080 legger til
rette for at ytterligere 110 daa kan reguleres til næringsformål. Det totale næringsarealet for
Husøy havn utvides dermed med ca. 25 % i fra dagens situasjon. Ettersom plan 4080 åpner
for et økt omfang av næringsvirksomhet, følger det også konsekvenser i form av forurensing
som følge av utvidet arbeidsaktivitet, produksjon og transport. Belastningsgraden på den
omkringliggende boligbebyggelsen og naturmangfoldet må sees i sammenheng med
sammensetningen av virksomheter. Trolig vil framtidige etableringer på Stutøy gjenspeile
den profilen av bedrifter man finner ellers på det omkringliggende havne- og
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næringsområdet. Unntaket vil være virksomheter som er avhengig av tomter med
beliggenhet til kai- og havneanlegg. Ut i fra dagens situasjon er dette virksomheter innenfor
segmentet produksjon- og næringsmiddelindustri, herunder produksjon av fiskefor og
sildeolje. Her følger en kort oppsummering av den belastningen som vurderes som realistisk
på bakgrunn av dagens virksomheter ved Husøy havn:






2.6.2

Kontor- og administrasjonsbygg: Forurensningen vil i hovedsak begrenses til økte
klimagassutslipp, støy og vegstøv på bakgrunn av de arbeids- og personreisene som
foretas av sysselsatte og besøkende. Bebyggelsen i nær avstand til Husøyvegen vil
være mest eksponert.
Lager – og logistikkbygg: Forurensningen knyttet til transport i ovennevnte punkt
forsterkes. I tillegg må det påregnes økt belastning på bakgrunn av vare- og
godstransport. Aktiviteten som hører til lagerbygg, herunder lasting og lossing, kan
også utgjøre en kilde til støy. Potensialet for annen forurensing, for eksempel utslipp
til sjø og grunn, må sees i sammenheng med den type lagervirksomhet som eventuelt
etableres.
Næringsbygg og produksjonslokaler: I tillegg til arbeids- og personreiser, transport av
varer og gods, støyende aktivitet ved lastning og lossing, kan denne typen
virksomhet medføre ytterligere belastning i form av luktplager samt forurensing til
sjø og grunn.

Vurdering av konsekvenser

Den planlagte utbyggingen av Stutøy vil medføre forurensing. På nåværende tidspunkt er
det ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller omfanget av
nyetableringene. Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til hvilke tiltak som må
gjennomføres for begrense antatt miljøbelastning. Denne typen vurderinger er mest
hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering.
Det er en grunnleggende forutsetning at all forurensende aktivitet skal holde seg innenfor de
rammene som er fastsatt i forurensningsloven/forurensingsforskriften. Vurderingene og
eventuelle tiltak fastsettes i samråd med aktuelle myndigheter i tråd med anbefalt praksis i
retningslinjer og tematiske veiledere for forurensing, blant annet (listen er ikke
uttømmende):
-

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Veileder - Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (TA30192013).

I den enkelte byggesak, hvis dette anses som nødvendig, kan det stilles krav til ytterligere
konsekvensutredning for tiltaket, jf. forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II.
Av indirekte tiltak som kan ha en avbøtende effekt vises det til kapittel 2.4 landskap. Omtalt
terrengtilpasning i form av voll kan bidra til å redusere støybelastning fra Stutøy.
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2.7 Transport og energiløsninger
2.7.1

Situasjonsbeskrivelse

Husøyvegen E134 var opprinnelig klassifisert som en kommunal veg, men ble omklassifisert
til europaveg i 2011. Dagens trafikkmengde på Husøyvegen er ca. 2 150 ÅDT. Av dette utgjør
lange kjøretøy/tungtransport 430 ÅDT, eller 20 % av den totale trafikkproduksjonen. Det er
ikke etablert gang- og sykkelveg langs vegstrekningen. Nærmeste bussholdeplass er
lokalisert ca. 1,8 km fra planområdet ved «flyplasskrysset» fv. 47-E134. Ifølge Nasjonal
vegdatabank er det registrert én ulykke på Husøyvegen tilbake i 1998. Når det gjelder
utforming og standard, oppfyller ikke Husøyvegen dagens kvalitets- og kapasitetsmessige
krav til europaveger. Statens vegvesen har i konseptvalgutredningen for Haugesundområdet
(KVU Haugesund) uttalt blant annet: «… E134 fra Helganeskrysset og ned til Husøy havn har
svært dårlig standard og er lite egnet for tungtrafikk på grunn av krappe svinger, delvis uten
passeringsmuligheter for to store kjøretøy…».
Med bakgrunn i erfaringstall fra Statens vegvesens «Håndbok V713 – Trafikkberegninger»
og estimert antall sysselsatte i kapittel 2.8, er det utarbeidet et estimat på hvilken
trafikkproduksjon utviklingen av Stutøy kan utgjøre. Vegvesenets håndbok oppgir en faktor
for turproduksjon på 2,5 pr. sysselsatt ved industrivirksomheter. Variasjonsområdet for
turproduksjon ved industrivirksomhet er angitt til en faktor på 1,5-5,0. I kapittel 2.8
«Sysselsetting» gis det et middels estimat på 110-180 sysselsatte ved utvikling av
næringsarealene. Ved å multiplisere antall sysselsatte med Vegvesenets faktortall for
turproduksjon, gir dette et inntrykk av trafikkproduksjonen som følger ved utbyggingen av
næringsarealet i «Plan 4080 – Områderegulering for Stutøy».
Turproduksjon pr.
Turproduksjon – ÅDT
ansatt/sysselsatt, industri
(jf. estimat i kap. 2.8 på
Ant. lange kjøretøy
(jf. Håndbok V713, tabell side 55)
110-180 sysselsatte)
(20 % av total trafikkprod.)
1,5 (lav)
165-270
35-55
2,5 (mid)
275-450
55-90
5,0 (høg)
550-900
110-180
Tabell 1: Estimater for turproduksjon (ÅDT) med utgangspunkt i antall sysselsatte ved utvikling av
næringsarealet i plan 4080, jf. estimat i kap. 2.8. Kilde: Statens vegvesen og Karmøy kommune.
Med utgangspunkt i 110-180 sysselsatte, kan dette utgjøre en trafikkproduksjon på 275-450
ÅDT. I volum er dette 13-21 % større enn dagens trafikkmengde på Husøyvegen. Hvis en
legger til grunn at dagens andel lange kjøretøy opprettholdes, vil antallet lange kjøretøy
være 55-90 av den estimerte samlede trafikkproduksjonen på 275-450 ÅDT.
Økt trafikkmengde kan på generelt grunnlag gi økning i antallet trafikkulykker. Ut i fra den
vegstandarden som Husøyvegen har i dag, vil sannsynligheten for trafikkulykker øke som
følge av den estimerte trafikkproduksjonen fra næringsarealet på Stutøy. Det må
understrekes at antallet ulykker på Husøyvegen er svært lavt til tross for en storstilt
industrialisering av Veldeøyane siden 1990-tallet. Trolig er medvirkende faktorer til den lave
ulykkesbelastningen lav fartsgrense, få syklister og fotgjengere samt fravær av
boligbebyggelse langs Husøyvegen. Få syklister og fotgjengere langs vegstrekningen bidrar
til å redusere antallet situasjoner hvor fotgjengere og syklister deler vegbanen med kjøretøy.
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Transporten til og fra Husøy havn er i all hovedsak bilbasert. Ettersom Husøyvegen ikke er
tilrettelagt for transportformer som gange, sykkel og kollektiv, og med bakgrunn i at det ikke
foreligger konkrete planer for tilrettelegging for nevnte tre transportformer på
vegstrekningen, er utgangspunktet at all framtidig transport også blir primært bilbasert. En
konsekvens av dette er at det utløses et behov for parkeringsplasser for sysselsatte,
besøkende samt vare- og godstransport. I plansammenheng er parkering i Karmøy er
regulert igjennom kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelsene sier at det kan etableres
inntil 1 parkeringsplass per 100 m², og at man skal vurdere i det enkelte tilfelle om det skal
stilles krav til parkering. Kommuneplanens arealdel stiller derimot ikke et generelt krav til
parkering i områder vist som næringsformål, jf. § 5.3.3 bestemmelser om parkering ved
industri- og lagerbebyggelse.
I de senere år ser man en stadig økende elektrifisering av den norske bilparken. For Karmøys
del utgjør elbiler rundt 7,6 % (1700 stk.) av personbilparken i 2018, i motsetning til 0, 03 % (6
stk.) i 2008. Utviklingen er et positivt bidrag til å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren. Per i dag er elektrisitet det mest realistiske alternativet til fossilt
brennstoff som energibærer innen samferdsel på veg. Transporten for sysselsatte og
besøkende ved Husøy havn vil med stor sannsynlighet reflektere den nasjonale, regionale og
lokale utviklingen som pågår med tanke på elektrifisering av bilparken.

2.7.2

Vurdering av konsekvenser

Utvikling av Husøy havn, deriblant utbygging av næringsarealene på Stutøy, vil med stor
sannsynlighet være bilbasert og medføre vesentlig økt trafikkproduksjon. Økt
trafikkproduksjon i kombinasjon med at Husøyvegen ikke oppfyller standardkrav en
forventer av dagens europaveger, øker også sannsynligheten for flere trafikkulykker. I tillegg
vil trafikkproduksjonen bidra til økte klimagassutslipp og luftforurensing.
Å oppgradere Husøyvegen til anbefalt vegstandard er både et omfattende og
kostnadskrevende arbeid. De mest håndfaste opplysningene rundt et slikt prosjekt er knyttet
til KVU Haugesund, der oppgradering av Husøyvegen er et av prosjektene som omtales.
Status for Husøyvegen forblir uavklart inntil konseptvalgutredningen eventuelt
materialiseres som en egen prosjektportefølje for gjennomføring. Husøyvegen er innarbeidet
som et eget prosjekt i siste periode av Nasjonal transportplan. En større standardheving for
hele Husøyvegen med hensyn til trafikksikkerhet, er naturlig å se i sammenheng med denne
prosessen. Et forbedrende tiltak for trafikksikkerhet vil være utformingen av tilkomstveg fra
E134 til næringsarealet på Stutøy samt utformingen av det interne vegnettet innenfor
planområdet. Kryssløsning og internt vegnett innenfor planområdet skal derfor utformes i
tråd med Vegvesenets vegnormaler og kommunalteknisk vegnorm. Fartsgrense bør settes til
maksimalt 30 km/t.
Den pågående prosessen med elektrifisering av bilparken har en positiv effekt med tanke på
klimagassutslipp. Dette er også den mest realistiske alternative energibæreren for transport
langs Husøyvegen.
Transporten til Stutøy vil være bilbasert. Dette skaper behov for parkering. Behovet for
parkering er avhengig av hvilken type virksomhet som etablerer seg næringsarealet.
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2.8 Sysselsetting
2.8.1

Situasjonsbeskrivelse

Med utgangspunkt i arealbruk- og utnyttelse i sysselsettingstall på grunnkretsnivå fra
Statistisk sentralbyrå, arealbruk gjeldende arealplaner samt erfaringstall fra
ringvirkningsanalyse for Karmsund havn, er det utarbeidet estimater for potensiell
sysselsettingseffekt ved utbygging av næringsarealet på Stutøy. Her følger
Velde

Utvik

Eidsknappen

Figur 9: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2023. Utsnittet viser næringsarealene langs
Husøyvegen på Eidsknappen og Veldeøyane. Området er delt mellom grunnkretsene Velde og Utvik.
Kilde: Karmøy kommune.
I dag er det lokalisert ca. 45-50 bedrifter med adresse langs Husøyvegen. Dette inkluderer
også arealene rundt Eidsknappen. Hvor mange personer som faktisk har sitt fysiske
arbeidssted på aksen Veldetun-Husøy, er usikkert da dette er informasjon som normalt ikke
er offentlig tilgjengelig. For å få en bedre klarhet i det reelle antallet arbeidstakere i industriog havneområdet, er det i samband med planarbeidet bestilt sysselsettingstall fra Statistisk
sentralbyrå for grunnkretsene Velde og Utvik. Ut i fra dette statistikkgrunnlaget anslås det at
rundt 980 personer er sysselsatt på havne- og næringsområdet langs Husøyvegen 3 .
I 2018 utarbeidet GEMBA Seafood Consulting en ringvirkningsanalyse for Karmsund havn
IKS. Analysen gav estimater for ringvirkningene knyttet til sysselsetting og økonomi som
følge av havnevesenets aktivitet og portefølje av eiendommer, og er det beste offentlig
tilgjngelige kunnskapsgrunnlaget knyttet til sysselsetting og verdiskaping rundt Karmsund
havn. Sentralt i analysene er begrepene direkte aktivitet, indirekte aktivitet og avledet
aktivitet fra Karmsund havn. Direkte aktivitet: Aktiviteter som kan spores til og er avhengig
av havnebedrifter, for eksempel: logistikkleverandører, industriselskap med behov for
Anslaget tar utgangspunkt i det totale antallet sysselsatte med arbeidssted i grunnkrets ene Velde og
Utvik innen næringskategoriene industri, bergverksdrift og utvinning, bygge- og anleggsvirksomhet
samt transport og lagring. Tall representerer antall sysselsatte pr. 4. kvartal 2017.
3
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lettvint tilgang til sjøtransport osv. Indirekte aktivitet: Aktiviteter som avhenger av havnen
skaper et internt forbruk i omkringliggende kommuner og fylket gjennom bruk av
entreprenører, underleverandører osv. Avledet aktivitet: Direkte og indirekte aktiviteter
skaper aktivitet i andre sektorer, eksempelvis privat forbruk (matvarer, klær osv.) og
tjenester (frisør, underholdning osv.). En av hovedkonklusjonene var at Karmsund havn IKS
hadde en samlet sysselsettingseffekt tilsvarende 3 078 årsverk; 1 808 i direkte sysselsetting,
833 i indirekte sysselsetting og 438 i avledet sysselsetting. Sysselsettingstallene gir et
inntrykk av multiplikatoreffekter og forholdet mellom direkte, indirekte og avledet
sysselsetting for aktiviteten rundt Karmsund havn. For hver direkte sysselsatte skapes en
multiplikatoreffekt på ca. 0,5 i indirekte sysselsetting. Videre er gir den kombinerte direkte
og indirekte sysselsettingen en multiplikatoreffekt på 0,17 i avledet sysselsetting. Det
understrekes at ringvirkningsanalysen ikke skiller ut egne tall for Husøy havn, men ser
Karmsund havn under ett. Dette vil følge påvirke presisjonsgraden av de estimater som
bygger på sysselsettingstall fra ringvirkningsanalysen.
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å gi en presis vurdering av framtidige etableringer
og hvilken sysselsetting dette kan skape. Man kan likevel skape et inntrykk av
ringvirkningene fra eventuelle etableringer på næringsarealet i plan 4080. Her følger en
gjennomgang av forutsetningene for estimatene:










Langs Husøyvegen finner man ca. 760 daa avsatt til arealformålene næring og havn i
kommuneplan, mens i underliggende reguleringsplaner er maksimal utnyttelsesgrad
i underliggende reguleringsplaner er på det jevne satt til 40 % av utbyggingsarealet
på den enkelte tomt. Dette betyr at rundt 300 daa, det vil si 40 %, av totalt 760 daa kan
dekkes med bebyggelse.
Med utgangspunkt i et anslag på 980 sysselsatte på arealene langs Husøyvegen, og at
maksimalt 300 daa kan nyttes til bebyggelse, gir dette et gjennomsnitt på 3,3
sysselsatte per daa.
Etableringer på næringsarealet i plan 4080 vil trolig gjenspeile profilen av
virksomheter man finner i dagens etablerte miljø rundt Husøy havn i
sammensetning. Gitt at denne forutsetningen er til stede, er det også sannsynlig at
konsentrasjonen av arbeidsplasser vil reflektere dagens situasjon. Gjennomsnittet på
3,3 sysselsatte per daa er derfor benyttet som en faktor i estimatene for
sysselsettingsgrunnlaget for reguleringsplanen.
I plan 4080 er maksimal utnyttelsesgrad satt til 70 %. Utnyttelsesgraden er dermed
langt høyere enn i de øvrige tilgrensende reguleringsplanene. Av de totalt 110 daa
med næringsareal på Stutøy kan maksimalt 77 daa dekkes med bebyggelse. Ved å
multiplisere antall daa bruksareal med gjennomsnittet på 3,3 sysselsatte per daa, kan
dette gi et grovt estimat av potensialet for arbeidsplasser ved utvikling av
næringsarealet på Stutøy.
Ringvirkningsanalysen for Karmsund havn gir erfaringstall for direkte, indirekte og
avledet sysselsetting knyttet til havneaktivitet og annen virksomhet i regionen. Funn i
ringvirkningsanalyser tilsier at indirekte sysselsettingseffekt er 0,5 årsverk, mens den
avledede sysselsettingseffekten er 0,17 årsverk.
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Det er utarbeidet tre ulike scenarioer for arealbruk og sysselsetting; lav, middel og høy.
Estimatene fremgår av tabellen nedenfor.
ESTIMATER FOR SYSSELSETTING VED REALISERING AV P LAN 4080 – STUTØY
Grad av faktisk
arealbruk i plan
4080
(antall daa)
Høy
66-77
Middel
33-55
Lav
11-22

Direkte
Indirekte
sysselsetting
sysselsetting
(x 3,3 sysselsatte pr (x 0,5 pr direkte
daa faktisk arealbruk)
sysselsatt)
220-255
110-125
110-180
55-90
35-70
20-35

Avledet
Samlet
sysselsetting
sysselsetting
(direkte sysselsetting + indirekte
(direkte sysselsetting+indirekte
sysselsetting x 0,17)
sysselsetting+avledet sysselsetting)
55-65
385-410
30-45
195-315
10-20
65-125

Tabell 2: Estimater for faktisk arealbruk og sysselsetting for tre ulike scenarioer; lav, middel og høy.
Kilde: Karmøy kommune, statistisk sentralbyrå og GEMBA Seafood Consulting.
En grunnleggende forutsetning i estimatene er forholdet mellom maksimal utnyttelsesgrad
og faktisk arealbruk i plan 4080. Maksimal utnyttelsesgrad angir det prosentvise
tomtearealet som kan dekkes med bebyggelse. Dette inkluderer bygninger, veger,
parkeringsareal, andre tekniske anlegg osv. Den faktiske arealbruken betyr i dette tilfellet de
arealene som reelt sett nyttes til næringsbygg, lager, kontor osv.

2.8.2

Vurdering av konsekvenser

Utbyggingen av havne- og næringsområdene i Veldeøyane har etappevis pågått siden første
halvdel av 1990-tallet. Aktiviteten har vært jevnt økende med en sysselsettingsvekst av
betydelig omfang. Husøy havn med omkringliggende næringsarealer er i dag én av
regionens største og viktigste arbeidsplasser. Ut i fra den historiske utviklingen i området,
kan en med stor grad av sikkerhet anta at regulering av nye næringsareal på Stutøy vil tilføre
området næringsetableringer. Dette vil utvilsomt danne et grunnlag for
sysselsettingsmessige og økonomiske ringvirkninger utover dagens situasjon.
Det er vanskelig å gi en presis vurdering av hvilket omfang disse ringvirkningene kan ha.
Eksempelvis kan forhold som typen og antallet virksomheter som etablerer seg være av stor
betydning for sysselsettingen. Av den grunn er det ikke mulig å gi en presis vurdering av
framtidige etableringer og hvilken sysselsetting dette kan skape. Det er likevel mulig å gjøre
antagelser for ringvirkningene som skapes igjennom utvikling av næringsarealet i plan 4080.
Hovedhensikten bak estimatene er å synliggjøre potensialet for sysselsetting med bakgrunn i
utvikling av næringsarealet innenfor planområdet. Estimatene tar utgangspunkt i
erfaringstall fra dagens situasjon med tanke på arealbruk og sysselsetting. Av de tre
estimatene som ble presentert i kap. 2.8.1 fremstår middel-estimatet mest realistiske. Her
legges det til grunn en faktisk arealbruk på 33-55 dekar av totalt 77 daa som kan nyttes til
bebyggelse i reguleringsplanen. Dette kan utgjøre en total effekt på 195-315 sysselsatte lokalt
og regionalt. Av dette estimeres 110-180 som direkte sysselsetting, 55-90 som indirekte
sysselsetting og 30-45 i avledet sysselsetting.
Konsekvensene med tanke på økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger vurderes
derfor som svært positive, uavhengig av hvilket av de tre estimatene som legges til grunn.
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2.9 Beredskap og ulykkesrisiko
2.9.1

Situasjonsbeskrivelse

I reguleringsplanen for Stutøy tilrettelegges det for en samlet utbygging på ca. 110 daa. En
nærings- og industriutbygging av dette omfanget har potensial for å skape betydelig økte
transportmengder og aktivitetsnivå, noe som på generelt grunnlag medfører økt
ulykkesrisiko. Plan 4080 tar ikke konkret stilling til typen etableringer eller antallet
virksomheter. Av den grunn kan det derfor bare gis en vurdering på generell basis, med det
utgangspunkt at framtidige etableringer på Stutøy trolig er av lignende sammensetning
og/eller segment som de virksomhetene som inngår i dagens næringsarealer rundt Husøy
havn. Dette kan være en blanding av administrasjons- og kontorbygninger, næringsbygg,
lager osv. Sannsynlige ulykkesscenarioer i denne sammenhengen kan være hendelser knyttet
til trafikkulykker, brann i industriområde/tettbebyggelse og forurensing.
Av særskilte forhold knyttet til beredskap ved Husøy havn, er innsatstid et viktig moment.
I prosessen rundt interkommunalt brann- og redningsvesen på Haugalandet ble det
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen vurderte blant annet risikoobjekter
innenfor beredskapsområdet til Haugaland Brann og Redning IKS. Husøy havn ble omtalt
som et objekt med innsatstid over 10 minutter ut i fra eksisterende brannstasjoner. Dagens
innsatstid er 12 minutter, mens innsatstiden ved framtidig brannstasjon-struktur ble anslått
til å være 13 minutter.
For øvrig faller planområdet faller inn under beredskapsområdet til Interkommunalt utvalg
mot akutt forurensing Haugesund region. IUA Haugesund region har ansvaret for å lede
aksjoner selv eller bistå andre myndigheter i aksjoner som omhandler akutt forurensing.

2.9.2

Vurdering av konsekvenser

Ettersom det ikke er konkret fastsatt hvilken type virksomheter som skal etableres innenfor
planområdet, er det ikke grunnlag for å gi en detaljert vurdering av sannsynligheten,
alvorlighetsgraden og konsekvensomfanget for de ulykkene som kan inntreffe. Det følger
derfor at plan 4080 ikke gir grunnlag for å vurdere hvilke avbøtende tiltak som er aktuelt ved
utbyggingen av næringsarealet.
Avbøtende tiltak i forbindelse med beredskap og ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet
innenfor planområdet, er mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den
enkelte virksomhetsetablering. Tiltak fastsettes i tråd med gjeldende forskrifter og i samråd
med ansvarlige myndigheter.
En forutsetning for å ivareta beredskapen ved næringsarealet, er etablering av teknisk
infrastruktur. Blant annet må arealet tilkobles ledningsnett og ha tilstrekkelig vannforsyning
til brannslokking. Fordi Husøy havn er et risikoobjekt med som overstiger lovfestes
innsatstid for brann- og redningsvesen, kan det være aktuelt med ytterligere avbøtende
tiltak.
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2.10 Havnivåstigning
2.10.1 Situasjonsbeskrivelse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en temaveileder med
tittel: «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging».
Veilederen angir hvordan en skal forholde seg til havnivåendring og stormflo i den
kommunale arealplanlegging samt estimater for havnivåstinging i den enkelte kommune for
perioden 2081-2100. For Karmøy oppgis det følgende: returnivå stormflo (i cm over
middelvann) estimeres til 123 cm og havnivåstigning med klimapåslag estimeres til 80 cm.
På bakgrunn av tabellene direktoratets veileder, er det samlede omfanget av stormflo og
havnivåstigning i Karmøy estimert til å være 203 cm høyere enn dagens middelnivå.
Avrundet blir estimatet 200 cm 4 .

Figur 10: Tabellutdrag fra
«Havnivåstigning og stormflo –
samfunnssikkerhet i kommunal
planlegging». Figuren illustrerer
framtidig havnivåstigning og
påvirkning av planområdet. Kilde:
DSB, www.temakart-rogaland.no og
Karmøy kommune.

De anbefalte estimatene i DSB sin veileder tilsier at deler av planområdet kan være sårbart
for havnivåendringer og episoder med springflo. Dette gjelder i størst grad randsonen av
planområdet, der deler av terrenget ligger 0-2 meter over dagens havnivå. Sør-østre del av
planområdet, nærmere bestemt Langevågen, er den delen av planområdet som ifølge
anbefalte estimater for framtidig vannstand berøres mest ved oversvømmelser. Eventuell
bølgepåvirkning kan bidra til at sjøen slår ytterligere innover planområdet utover den
vannstanden som oppgis i estimatene.

2.10.2 Vurdering av konsekvenser
De delene av planområdet som åpner opp for utbygging vil i liten grad berøres av framtidig
havnivåstigning. Negative konsekvenser som kan oppstå som følge av havnivåstigning,
stormflo og evt. bølger, kan minimeres igjennom planering av utbyggingsarealene og
høydeplassering av bygg. Ved behandling av søknad om byggetillatelse og fastsettes laveste
gulvnivå i samsvar med temaveileder «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i
kommunal planlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I praksis
innebærer dette en plassering av framtidig bygningsmasse på minimum 200 cm over dagens
middelnivå for vannstand. Hvis det vurderes som hensiktsmessig, skal det i tillegg også tas
høyde for bølgepåslag.
4

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefales at tallet avrundes til nærmeste 10 cm.
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2.11 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
2.11.1 Situasjonsbeskrivelse
De helsemessige virkningene som følger av realiseringen av plan 4080, er en samlet
vurdering av forhold som framgikk av tidligere kapittel i konsekvensutredningen.
Forurensing er det mest relevante forholdet å ta opp i denne sammenhengen da dette
medfører direkte helsemessige konsekvenser for boligområdene i nærliggende omkrets. For
å få et mer helhetlig bilde av indirekte helsemessige konsekvensene ved realisering av
reguleringsplanen, kan en se til kapittel 2.2 naturmangfold, 2.3 friluftsliv, 2.4 landskap, 2.5
strandsone samt 2.9 beredskap og ulykkesrisiko. Utvikling av Stutøy vil belaste
omkringliggende bebyggelse i form av trafikkstøy og vegstøv som følge av økt transport
langs Husøyvegen. Aktiviteten som hører til eventuelle lagerbygg, herunder lasting og
lossing, kan også utgjøre en betydelig kilde til støy. Dersom det etableres virksomheter
innenfor industri, kan denne typen virksomhet medføre ytterligere belastning i form av
luktplager samt risiko for forurensing til sjø og grunn.

Figur 11: Illustrasjon som viser antall bosatte i områdene opp til 1,5 km
fra planområdet. Kilde: Karmøy kommune.
Med bakgrunn i innrapporterte naboklager knyttet til Husøy havn(se også kap. 2.6), går det
frem at bebyggelsen innenfor en radius på 1,5 km fra planområdet påvirkes av støy og
luktplager fra Husøy havn med tilhørende næringsarealer 5 . Innenfor denne radiusen er det
totalt bosatt ca. 1 200 personer:

Det understrekes at dette ikke gir svar på om forurensingen faktisk overstiger de
forurensingstersklene som er angitt i lovverket og forurensingstillatelser, men de hendelser som er
opplevd som sjenerede og innrapportert av naboer som forurensing. Det er heller ikke nødvendigvis
angitt hvilken virksomhet som er kilden til forurensing i det enkelte innrapportete tilfelle.
5
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0-0,5 km - ingen bosatt
0,5-1,0 km - ca. 360 bosatt
1,0-1,5 km - ca. 840 bosatt.

Hoveddelen av disse er bosatt i boligfeltet ved Veldetun, men det er også innrapporter
klager fra beboere ved områdene Snik og Vormedal på Karmøys fastlandsdel. Ved utvikling
av arealene på Stutøy må det forventes at forurensingen kan påvirke det samme området
som er dimensjonert ovenfor.
De virksomhetene som lokaliseres i planområdet igjennom realiseringen av
reguleringsplanen må anses som permanente etableringer. Utvikling av Stutøy vil derfor
bidra til en ytterligere og langsiktig belastning for naturmiljøet og bebyggelsen i nærliggende
omkrets. For å få et mer helhetlig bilde av indirekte helsemessige konsekvensene ved
realisering av reguleringsplanen, kan en se til kapittel 2.2 naturmangfold, 2.3 friluftsliv, 2.4
landskap, 2.5 strandsone samt 2.9 beredskap og ulykkesrisiko.

2.11.2 Vurdering av konsekvenser
Dagens aktivitet ved havne- og næringsområdet i Veldeøyane er en kilde til forurensing som
erfaringsmessig belaster bomiljøet i den omkringliggende bebyggelsen, spesielt med tanke
på problematikk knyttet til støy og lukt. Basert på innrapporterte naboklager estimeres det at
forurensingen fra virksomhetene har et influensområde som maksimalt omfatter rundt 1 200
personer.
Formålet med utviklingen av Stutøy er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet. Som et
biprodukt av denne satsingen må det også forventes at det er risiko for at bo- og levemiljøet i
nærområdet påføres en forurensingsbelastning. Sett i perspektiv med den virksomhet som
allerede er etablert i de omkringliggende nærings- og havnearealene, er det viktig å påpeke
at den planlagte utbyggingen sannsynligvis ikke har et omfang eller karakter som vil
vesentlig belaste nærområdet utover dagens situasjon.
Realisering av reguleringsplanen kan likevel potensielt utgjøre en negativ helsemessig
konsekvens. I denne vurderingen står følgende holdepunkt sentralt: (I) Det er risiko for at
utviding av næringsarealene gir grunnlag for etablering av forurensende virksomhet som av
erfaring er belastende for nærområdet. (II) Etablering av nye virksomheter og belastning som
det medfører, må regnes som permanent. (III) Forurensingsomfanget fra virksomhetene kan
potensielt påvirke befolkningen innenfor et større geografisk område.
For å redusere omfanget av negative konsekvenser forutsettes det at all forurensende
aktivitet skal foregå innenfor angitte rammer i forurensingsloven og tildelte
forurensingstillatelser. Det er mest hensiktsmessig å gjøre en vurdering om eventuelle
avbøtende tiltak i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. I denne
sammenheng skal en ta stilling til om det er behov for å gjennomføre en nærmere utredning
av helsemessige konsekvenser (helsekonsekvensutredning). Vurderingen bør gjøres i samråd
med helsemyndighetene.
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3 Risiko- og sårbarhetsanalyse
3.1 Vurderinger
3.1.1

Natur og klima

Ras
I kommune-ROS er ras (jordras, steinras, kvikkleireras) vurdert som en lite sannsynlig
hendelse med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og
materielle verdier.
I all hovedsak har Karmøy en topografi som gjør rashendelser til lite sannsynlig risikofaktor.
Det er derimot ikke mulig å utelukke slike hendelser i alle tilfeller. Årsaken til dette er at
utbyggingen i planområdet vil skape terrengmessige inngrep som kan øke risikoen for
hendelser relatert til ras. Utbyggingsarbeidet innebærer at et areal på ca. 50 daa planeres,
sprenges ut og tilrettelegges for næringstomter. Dette vil trolig etterlate skjæringer i
terrenget med en høyde på rundt 10-15 meter. I tillegg legges det opp til at løsmassene på
stedet skal brukes til å etablere en voll innenfor arealene vist som friområde i nordre del av
planområdet. Det kan heller ikke fullstendig utelukkes, selv om dette trolig er en lite aktuell
problemstilling i dette tilfellet, at det befinner seg marin leire i planområdet.
For å redusere risikoen for at ras-relaterte hendelser inntreffer, må terrengskråningene
utformes med en helning som utelukker muligheten for skredhendelser, særlig med tanke på
aktivitet eller virksomhet i grenseovergangen mellom næringsareal og friområde. Hvis det
vurderes som nødvendig, skal ytterligere sikringstiltak for å forhindre steinsprang og
masseutglidning gjennomføres. De samme hensyn må tas i arbeidet med å etablere voll i
arealet vist som formål friområde.
Vind
I kommune-ROS er vind som en sannsynlig hendelse med et potensielt alvorlig
konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle verdier.
De områdene som er utsatt for sterkest vind i kommunen, er Karmøys søndre og vestlige del.
Stutøy vil, som alle andre kystnære strøk, også være påvirket av hendelser med sterk vind.
Det er lite som tilsier at planområdets lokalisering i seg selv vil medføre større sannsynlighet
og konsekvensomfang enn det generelle risikobildet for kommunen som helhet. I tilfeller der
sterk vind opptrer i kombinasjon med store nedbørsmengder og/eller springflo, kan både
skadeomfanget være mer omfattende.
Ved at bygningsutforming innenfor planområdet følger bestemmelsene i TEK17, reduseres
sannsynligheten for skader som følge av episoder med sterk vind.
Flom/overflateflom
I kommune-ROS er flom/overflateflom vurdert som en svært sannsynlig hendelse med et
potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
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Store deler av planområdet er vist som aktsomhetsområde for flom i databasen
www.temakart-rogaland.no . Med bakgrunn i hydrologiske forhold på Stutøy, er det likevel
lite som tilsier at overvannshåndtering innenfor utbyggingsarealet i planområdet vil være av
en spesielt utfordrende karakter. Eksempelvis er det ingen bekker eller elver som renner
igjennom planområdet. Ifølge markslagskart er Stutøy dekket av åpen fastmark, som trolig
begrenser behovet for mer omfattende tiltak innen drenering og grøfting.
Denne typen forhold er imidlertid tatt hensyn til igjennom kommunalteknisk norm,
planbestemmelser og teknisk forskrift, blant annet i form av høydeplassering av bygninger
og overvannshåndtering. Kapasiteten i overvannsledningsnett skal dimensjoneres etter de
krav som fremgår av kommunalteknisk norm. Dette vil i stor grad bidra til å redusere både
risiko og skadeomfang for inntrufne hendelser knyttet til flom/overvannshåndtering
Økt vannstand (springflo/havnivåstigning)
I kommune-ROS er økt vannstand, herunder springflo og/eller havnivåstigning, vurdert som
en sannsynlig hendelse med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse,
miljø og materielle verdier.
Deler av planområdet, vist på illustrasjon i kapittel 2.10.1 i konsekvensutredningen, vil være
berørt ved havnivå på over 2 meter ved dagens normal-vannstand. Dette innebærer at deler
av planområdet kan bli berørt ved episoder av springflo, spesielt i situasjoner med
kombinasjon av store nedbørsmengder og/eller sterk vind. Det følger at de samme delene av
planområder også vil berøres ved fremtidig havnivåstigning. Ifølge vurderingene som er
gjort i konsekvensutredningen, vil utbyggingsarealet innenfor planområdet i liten grad
berøres av springflo og framtidig havnivåendring.
For å redusere skadeomfanget for hendelser med springflo og fremtidig havnivåstigning, er
dette et forhold som er mest hensiktsmessig å ta hensyn til igjennom planering av
utbyggingsarealene og høydeplassering av bygg. Ved behandling av søknad om
byggetillatelse fastsettes laveste gulvnivå i samsvar med temaveileder «Havnivåstigning og
stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. I praksis innebærer dette en plassering av framtidig
bygningsmasse på minimum 200 cm over dagens middelnivå for vannstand. Hvis det
vurderes som hensiktsmessig, skal det i tillegg også tas høyde for bølgepåslag.

3.1.2

Brann

Brann ved tankanlegg/industrianlegg
I kommune-ROS er brann ved tankanlegg/industrianlegg vurdert som en noe sannsynlig
hendelse med et potensielt kritisk konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle
verdier.
I Karmøy vil en finne en rekke ulike anlegg for lagring av potensielt farlig stoff. Dette kan
eksempelvis være tankanlegg eller fylleanlegg for gass, bensin, diesel eller kjemikalier. I
situasjoner der det oppstår brann ved slike anlegg er det risiko for eksplosjon og utslipp av
farlige stoffer, i tillegg til de materielle skadene. Ved brann er generelt røyken farligere enn
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varmen med tanke på helseskader. Det samlede skadeomfanget av slike hendelser kan være
svært omfattende.
Det er i dag ingen håndfaste planer om å etablere tank- eller industrianlegg innenfor
planområdet. Men tatt i betraktning at reguleringsformålet åpner for slike etableringer, og at
slike installasjoner er lokalisert innenfor mange av næringsarealene i Karmøy, kan
problemstillingen knyttet til lagring av brennbart og/eller eksplosivt stoff være aktuell i
samband med utbyggingen av Stutøy. Avbøtende tiltak i forbindelse med risiko og sårbarhet
vil her være mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng. Tiltak fastsettes i tråd
med gjeldende lovverk/forskrifter og i samråd med ansvarlige myndigheter. Eksempelvis
kan det være aktuelt å vise hensynssone eller faresone i plankart dersom det i framtiden
etableres tank- eller industrianlegg innenfor planområdet.
En forutsetning for å ivareta beredskapen i bygninger og andre anlegg i næringsarealet på
Stutøy, herunder brannsikkerhet, er etablering av teknisk infrastruktur. Blant annet må
arealet være tilkoblet vannledningsnett med dimensjonering og kapasitet som sikrer effektiv
brannslukking. Det legges til grunn at bygge- og brannforskrifter følges, og at det i
situasjoner med branntilløp er mulig å få folk raskt nok ut av både bygninger og området til
at personskader unngås.

3.1.3

Ulykker

Trafikkulykker
I kommune-ROS er trafikkulykker vurdert som en svært sannsynlig hendelse med et
potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
Det er her to forhold som må vurderes i samband med plan 4080. Begge forhold vurderes til
å medføre økt risiko for trafikkulykker:
-

Trafikkavvikling innenfor selve planområdet
Økt transportvolum på E134 Husøyvegen som følge av utbygging av planområdet.

Når det gjelder trafikkavvikling innenfor selve planområdet, kan ulykkesrisikoen og
alvorlighetsgraden av ulykker reduseres ved å utforme det interne vegnettet i tråd med
kommunal vegnorm og Statens vegvesens håndbøker. Blant annet legges til grunn at
fartsgrensen settes til maksimalt 30 km/t og kryss mellom tilkomstveg og E134 utformes i
samsvar med Vegvesents «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».
I konsekvensutredningens kap. 2.8 går det frem at Husøyvegen holder ikke den standarden
som forventes for europaveger, hverken ut i fra hensynet til kapasitet eller kvalitet. Dagens
trafikkmengde på Husøyvegen er 2 150 ÅDT. Et middels estimat for trafikkutviklingen ved
utbygging av Stutøy gir 275-450 ÅDT i økning i fra dagens situasjon. Til tross for
trafikkbelastningen har økt i takt med utviklingen av havne- og næringsområdet, og sett i
sammenheng med at vegen ikke holder anbefalt standard, har Husøyvegen likevel ikke en
historikk som tilsier at vegstrekningen er spesielt ulykkesbelastet. Viktige årsaker til dette er
blant annet at vegen er adskilt fra omkringliggende boligbyggelse, vegen benyttes i liten
grad av syklister og gående samt lav fartsgrense (50 km/t). Dette er faktorer som bidrar til
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både lav ulykkefrekvens og begrenset alvorlighetsgrad. Det må likevel påregnes at et utvidet
trafikkvolum på Husøyvegen øker sannsynligheten for at trafikkulykker vil inntreffe.
Det må gjøres omfattende grep for at Husøyvegen skal holde europavegstandard med
hensyn til trafikksikkerhet. En slik realisering av tiltak synes mest hensiktsmessig å se i
sammenheng med oppfølgingen av KVU Haugesund, der Husøyvegen er en omtalt
vegstrekning. Tidshorisonten for en eventuell gjennomføring av ny Husøyveg er ikke
konkretisert. Inntil videre er det ikke planlagt å iverksette større standardhevende tiltak på
vegstrekningen. Det er imidlertid startet et arbeid som tar sikte på at Husøyvegen skal inn
som et eget prosjekt i ny Nasjonal transportplan.

3.1.4

Akutt forurensing

Skadelig utslipp til vann, sjø og luft
I kommune-ROS er skadelig utslipp til vann, sjø og luft vurdert som en sannsynlig hendelse
med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
I konsekvensutredningens kapittel 2.6 er det vurdert at en næringsutbygging av det
omfanget som åpnes opp for i plan 4080 vil medføre økt forurensing, herunder støy og støv.
Enkelte etableringer kan også medføre forurensing i form av lukt samt tilførsel av
stoff/kjemikalier til sjø eller grunn. Her må det skilles mellom den forurensingen som skjer
på en kontrollert måte igjennom ordinær drift og den uintenderte forurensingen som skjer
som følge av ulykker. I ROS-sammenheng er det uintendert forurensing som er det mest
relevante scenarioet. Ut i fra at planområdet er lokalisert i forholdsvis nær avstand til
boligbebyggelse, er det også risiko for at hendelser med akutt forurensing ved Stutøy vil
berøre et betydelig antall av befolkningen i lokalområdene. På nåværende tidspunkt er det
ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller omfanget av nyetableringene.
Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til selve risikobildet eller hvilke
risikoforebyggende tiltak som eventuelt skal gjennomføre for redusere sannsynligheten og
alvorlighetsgraden ved hendelser med skadelig utslipp til vann, sjø og luft. Denne typen
vurderinger er mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte
virksomhetsetablering.
Planområdet faller inn under beredskapsområdet til Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing Haugesund region og Haugaland Brann og Redning. Ut i fra omfanget og
karakter, blir hendelser med akutt forurensing blir håndtert og fordelt mellom nevnte to
organisasjoner. Begge organisasjoner skal også dimensjonere sin kapasitet og kompetanse ut
i fra risiko- og sårbarhetsbildet som situasjonen tilsier lokalt og regionalt.
Lekkasje fra tankanlegg
I kommune-ROS er lekkasje fra tankanlegg vurdert som en sannsynlig hendelse med et
potensielt alvorlig konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle verdier. Hendelser
med lekkasje fra tankanlegg sees i sammenheng med de vurderingene som er gjort i ROS analysens kap. 3.1.2 og de ovennevnte vurderingene i kap. 3.1.4.
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3.2 Samlet risikovurdering
Med bakgrunn i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til plan 4080 samt KommuneROS, er følgende hendelser trukket frem som relevante:





Natur og klima, herunder ras, vind, overvann/overflateflom og
springflo/havnivåstigning
Brann, herunder brann ved tankanlegg/industriområde
Ulykker, herunder trafikkulykker.
Akutt forurensing, herunder skadelig utslipp til vann, sjø og luft samt lekkasje ved
tankanlegg

En samlet vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen og
aktiviteten som det der legges opp til, vurderes til å være av et akseptabelt nivå og
omfang.
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4 Sammendrag og konklusjon
4.1 Sammendrag
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnene ID-nummer 220576 og 220579 og 220580) vil bli berørt av fysiske inngrep
innenfor det planlagte utbyggingsområdet. Landskapsrommet der nevnte registrerte
kulturminner er lokalisert vil brytes opp og få redusert verdi. For å redusere negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i planområdet, vil de automatisk fredede
kulturminnene bli markert i plankartet med hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8
d. Det må også utarbeides planbestemmelser som sikrer at alle automatisk fredede
kulturminner ikke ødelegges, skades eller på annen måte forringes som en følge av
utbygging og annet anleggsarbeid. Utarbeiding av bestemmelser og videre arbeid som kan
berøre kulturminnene skal skje i samråd med kulturminnemyndighetene. På lang sikt må
kulturminnene innenfor utbyggingsarealet graves ut.
Naturmangfold
De viktigste naturverdiene innenfor og i nærheten av planområdet er fuglelivet knyttet til
Tednholmen naturreservat, to forekomster av strandeng på sør-østre side av planområdet
samt kystlynghei i deler av planområdet. En utviding av næringsarealet i nordgående
retning vil ha en negativ effekt på natur og dyreliv i nærområdet, både på Stutøy og utover
planområdet. Det er derimot vanskelig å konkretisere hvilket konsekvensomfang den økte
næringsaktiviteten vil utgjøre. Den samlede vurderingen er at konsekvensen for
naturmangfold er negativ, spesielt for fugleliv og kystlynghei. Kompenserende tiltak, her i
form av reetablering av stedegen vegetasjon, kan ha en viss avbøtende effekt. Hovedgrep i
denne sammenheng kan være at det reguleres inn et friområde med bufferfunksjon mellom
sjøen og næringsarealet samt reetablering av kystlyngei. Ved at det skal etableres en
landskapsvoll i nordre del av planområdet, kan dette ha en skjermende effekt med hensyn til
støy og annen forstyrrende aktivitet i fra virksomheten på Stutøy og Husøy havneområde.
Når det gjelder strandeng-forekomstene i sør-østre del av planområdet, må disse holdes fri
for tekniske inngrep så langt det lar seg gjøre. Det betyr at det ikke må deponeres løsmasser
på strandengene. Det skal også etableres løsning for overvann der vannet ledes østover mot
Karmsundet. Det er derfor viktig at overvannsløsningen etableres på skånsom måte slik at
strandengen i størst mulig grad holdes intakt.
Friluftsliv
Den samlede vurderingen er at planområdet har begrenset funksjon som friluftsområde i
lokal og regional sammenheng. Det er likevel slik at utvidingen av næringsarealene vil bidra
til å svekke friluftslivinteressene i området. Tilrettelegging for næringsaktivitet på Stutøy
kan belaste omgivelsene med økt forurensing i form av støy, lukt, støv eller annen type
forurensing utover dagens situasjon. Stutøys verdi som et friluftsområde er i all hovedsak
knyttet til allmennhetens bruk av strandsonen. For å redusere de negative konsekvensene for
friluftsliv, er en avhengig av å sikre allmennheten fortsatt tilgang til strandsonen. Fortsatt
tilgang til strandsonen kan sikres ved å regulere inn en buffersone mellom sjøen og
utbyggingsarealet i form av formål friområde. Det må også sikres tilgang til
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friområdet/strandsonen. Dette er tenkt løst igjennom tilkomst via E134 i planområdets sørvestre hjørne.
Landskap
Stutøy vurderes ikke til å inngå i kjerneområdet for landskapet rundt Avaldsnes. Likevel
utgjør dagens industrivirksomhet ved Husøy fiskeri- og godshavn et fremmed og
forstyrrende element i opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. En utviding av
industrivirksomhet kan bidra til visuell forurensing av landskapet. Den samlede
konsekvensen ut i fra et landskapshensyn vurderes derfor som negativ. Det påpekes at det
allerede i dag er forstyrrende element i landskapsområdet. Rundt Olavskyrkja og
Kongsgården finner en tettbebyggelse på Avaldsnes og Veldetun, Husøy fiskerihavn,
anlegget til Hydro Karmøy og opplagsskip i Karmsundet. Av hensyn til bevaring av selve
kjerneområdet til kulturlandskapet, det vil si Olavkyrkja, kongsgården og Bukkøy, er det
viktig å vektlegge løsninger der en skjermer eller skjuler innsyn til industriområdet. Slik kan
redusere de inngrep og negative konsekvenser i landskapet som følger av realiseringen av
plan 4080. En konkret løsning vil her være å opparbeide en voll av de tilgjengelige
overskuddsmassene i planområdet. Vollens funksjon skal være å skjerme innsyn fra
Avaldsnes til industri- og næringsvirksomhet på Stutøy, og i den grad det er gjennomførbart
skal vollen skal utformes og beplantes på en slik måte at den er tilpasset terrenget i
kulturlandskapet. En annen og indirekte effekt av tiltaket kan være at vollen bidrar til
støyskjerming.
Strandsone
En sannsynlig negativ konsekvens som følge av utbygging av det planlagte næringsarealet,
er at tilgangen til både kystlinjen generelt og de nordre delene av Stutøy blir redusert. Dette
vil følgelig også gripe inn i allmenhetens bruk av området i dag. Dersom en skal redusere de
negative konsekvensene ved utbygging, må dette løses ved sikre mulighetene for fortsatt
ferdsel langs strandkanten. Ferdsel i strandsonen kan sikres ved å regulere deler av
planområdet til formål friområde. Formålets funksjon er i dette tilfellet å utgjøre en buffer
mellom kystlinje og næringsarealet innenfor planområdet. Selve tilgangen til
strandsonene/friområdet er tenkt løst ved å etablere tilkomst via Husøyvegen.
Forurensing
En næringsutbygging av omfanget som åpnes opp for i plan 4080 kan medføre negative
konsekvenser i form av økt forurensing, herunder støy og støv. Enkelte etableringer kan også
medføre forurensing i form av lukt samt tilførsel av stoff/kjemikalier til sjø eller grunn. På
nåværende tidspunkt er det ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller
omfanget av nyetableringene. Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til hvilke tiltak
som må gjennomføres for begrense antatt miljøbelastning. Denne typen vurderinger er mest
hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering.
Det er en grunnleggende forutsetning at all forurensende aktivitet skal holde seg innenfor de
rammene som er fastsatt i forurensningsloven/forurensingsforskriften. Vurderingene og
eventuelle tiltak fastsettes i samråd med aktuelle myndigheter i tråd med anbefalt praksis i
retningslinjer og tematiske veiledere for forurensing. I den enkelte byggesak, hvis dette anses
som nødvendig, kan det stilles krav til ytterligere konsekvensutredning for tiltaket. Omtalt
terrengtilpasning i form av voll, jf. kap. 2.4 Landskap, kan bidra til å redusere støybelastning
fra Stutøy.
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Transport og energiløsninger
Utvikling av Husøy havn, deriblant utbygging av næringsarealene på Stutøy, vil med stor
sannsynlighet være bilbasert og medføre vesentlig økt trafikkproduksjon. Økt
trafikkproduksjon i kombinasjon med at Husøyvegen ikke oppfyller standardkrav en
forventer av dagens europaveger, øker også sannsynligheten for flere trafikkulykker. I tillegg
vil trafikkproduksjonen bidra til økte klimagassutslipp og luftforurensing. Det er igangsatt et
prosessarbeid for å få E134 Husøyvegen inn i ny Nasjonal transportplan. På sikt kan være en
løsning for å sikre finansiering og gjennomføring av en standardheving på vegstrekningen.
Den pågående prosessen med elektrifisering av bilparken vil trolig ha en positiv effekt med
hensyn til klimagassutslipp. Ettersom transporten til Stutøy baseres på bil, vil dette også
skape et behov for parkingsplasser tilknyttet den enkelte virksomhet innenfor planområdet.
Med tanke på den situasjonen som vil følge av utviklingen av Stutøy, vurderes de samlede
konsekvensene sett ut i fra transport og energiløsninger til å være negativ.
Sysselsetting
Utbyggingen av havne- og næringsområdene i Veldeøyane har etappevis pågått siden første
halvdel av 1990-tallet. Aktiviteten har vært jevnt økende med betydelig sysselsettingsvekst.
Husøy havn med omkringliggende næringsarealer er i dag én av regionens største og
viktigste arbeidsplasser. Ut i fra den historiske utviklingen i området, kan en med stor grad
av sikkerhet anta at regulering av nye næringsareal på Stutøy vil tilføre området
næringsetableringer. Dette vil utvilsomt danne et grunnlag for sysselsettingsmessige og
økonomiske ringvirkninger av et vesentlig omfang. Konsekvensene med tanke på
økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger vurderes derfor som svært positive.
Beredskap og ulykkesrisiko
Ettersom det ikke er konkret fastsatt hvilken type virksomheter som skal etableres innenfor
planområdet, er det ikke grunnlag for å gi en detaljert vurdering av sannsynligheten,
alvorlighetsgraden og konsekvensomfanget for de ulykkene som kan inntreffe. Det følger
derfor at plan 4080 ikke gir grunnlag for å vurdere hvilke avbøtende tiltak som er aktuelt ved
utbyggingen av næringsarealet. Avbøtende tiltak i forbindelse med beredskap og
ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet innenfor planområdet, er mest hensiktsmessig å
vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. Tiltak fastsettes i
tråd med gjeldende forskrifter og i samråd med ansvarlige myndigheter.
Havnivåstigning
Negative konsekvensene som kan oppstå som følge av havnivåstigning, stormflo og evt.
bølger, kan minimeres igjennom planering av utbyggingsarealene og høydeplassering av
bygg. Ved behandling av søknad om byggetillatelse og fastsettes laveste gulvnivå i samsvar
med temaveileder «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal
planlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis det vurderes som
hensiktsmessig, skal en også ta høyde for bølgepåslag i den videre saksbehandlingen.
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Formålet med utviklingen av Stutøy er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet. Som et
biprodukt av denne satsingen er det risiko for at bo- og levemiljøet i nærområdet påføres en
forurensingsbelastning. Sett i perspektiv med den virksomhet som allerede er etablert i de
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omkringliggende nærings- og havnearealene, er det viktig å påpeke at den planlagte
utbyggingen sannsynligvis ikke har et omfang eller karakter som vil vesentlig belaste
nærområdet utover dagens situasjon.
Realisering av reguleringsplanen kan likevel potensielt utgjøre en negativ helsemessig
konsekvens. I denne vurderingen står følgende holdepunkt sentralt: (I) Det er risiko for at
utviding av næringsarealene gir grunnlag for etablering av forurensende virksomhet som av
erfaring er belastende for nærområdet. (II) Etablering av nye virksomheter og belastning som
det medfører, må regnes som permanent. (III) Forurensingsomfanget fra virksomhetene kan
potensielt påvirke befolkningen innenfor et større geografisk område.
For å redusere omfanget av negative konsekvenser forutsettes det at all forurensende
aktivitet skal foregå innenfor angitte rammer i forurensingsloven og tildelte
forurensingstillatelser. Det er mest hensiktsmessig å gjøre en vurdering om eventuelle
avbøtende tiltak i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. I denne
sammenheng skal en ta stilling til om det er behov for å gjennomføre en nærmere utredning
av helsemessige konsekvenser (helsekonsekvensutredning). Vurderingen bør gjøres i samråd
med helsemyndighetene.
Risiko og sårbarhet/ROS-analyse
Med bakgrunn i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til plan 4080 samt KommuneROS, er følgende hendelser trukket frem som relevante risiko- og sårbarhetsmomenter:





Natur og klima, herunder ras, vind, overvann/overflateflom og
springflo/havnivåstigning
Brann, herunder brann ved tankanlegg/industriområde
Ulykker, herunder trafikkulykker.
Akutt forurensing, herunder skadelig utslipp til vann, sjø og luft samt lekkasje ved
tankanlegg

En samlet vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vurderes
til å være av et akseptabelt nivå og omfang.
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4.2 Konklusjon
Konsekvensomfang fra konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse er
oppsummert i tabellform nedenfor:
Tema
Vurdering av konsekvens
Kulturminner og kulturmiljø
Nøytral
Naturmangfold
Negativ
Friluftsliv
Nøytral
Strandsone
Nøytral
Landskap
Negativ
Forurensing
Negativ
Transportbehov og energiløsninger
Negativ
Sysselsetting
Svært positiv
Beredskap og ulykkesrisiko
Nøytral
Havnivåstigning
Nøytral
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Negativ
Risiko og sårbarhet/ROS-analyse
Nøytral/Akseptabel
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1. HENSIKT
Notatet skal oppsummere de viktigste naturverdiene innenfor eller i nær avstand til
planområdet, med bakgrunn i eksisterende, publiserte kartlegginger. Oppsummeringen
inngår som en del av vurderingsgrunnlaget for naturmangfold i plan 4080.

2. BAKGRUNN
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har blant annet fremmet innsigelse
til plan 4080 med bakgrunn i naturmangfoldloven. Innsigelsen bygger på den vurdering at
naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig utredet i planforslaget. I ettertid av det offentlige
ettersyn av planforslaget er det gjennomført to administrative drøftingsmøter (17.12.19 og
12.03.2020) mellom Karmøy kommune, Karmsund havn IKS, Fylkesmannen i Rogaland og
Rogaland fylkeskommune. Én av konklusjonene fra møtene er at innsigelsen kan trekkes
dersom planen inneholder en oppdatert oppsummering av naturverdier. Oppsummeringen
av naturverdier skal bygge på eksisterende kilder.

3. NATURVERDIER
3.1 Viktige eksisterende kilder
Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. I løpet av de tre siste tiår er Stutøy i seg selv eller nærliggende områder blitt
undersøkt i tre større rapporter og fagbøker:





«Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet». Rapporten er utarbeidet av
professor i geografi Anders Lundberg i 2010 på vegne av Fylkesmannen i Rogaland
samt Karmøy, Haugesund, Tysvær og Bokn kommuner.
«Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap». Fagboken er utarbeidet av
professor i geografi Anders Lundberg og ble publisert i 1998.
«Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III».
Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2015.

I de tre ovennevnte kildene trekkes naturtypen strandeng og strandsump frem som den
viktigste naturverdien. Innenfor planområdet og i omkringliggende nærområder er det
beskrevet tre lokaliteter av denne naturtypen. To av forekomstene er lokalisert på Stutøy,
mens én av forekomstene er lokalisert i utenfor planområdet. Oppsummeringen i notatet vil
derfor være rettet mot nevnte naturtype, med størst vektlegging av lokalitetene innenfor
planområdet til plan 4080.
3.2 Begrepsavklaring
Artsdatabanken beskriver naturtypen strandeng og strandsump slik: «Strandenger og
strandsumper er områder på løs bunn i fjæresonen. Strandenger finnes gjerne på beskyttede
steder med så lite strøm at finmateriale ikke vaskes bort. Fuktig finmateriale pakkes ofte tett
sammen og danner fin grobunn for plante- og dyreliv. ’Sivbelter’ av høye gras og
grasliknende planter forekommer mange steder… strandeng og strandsump omfatter alle
bunn- og marksystemer på løs bunn og mark i fjæresonen, det vil si på substrater med
dominerende kornstørrelse < 1/16 mm. I fjæresonen finnes løs bunn først og fremst på steder

der vannets bevegelsesenergi er lav (beskyttede steder), der finmateriale akkumuleres eller
fine løsmasser forhindres fra å bli vasket bort. Fuktig finmateriale har en tendens til å
konsolideres til et substrat som gir godt grunnlag for etablering av vegetasjon og stabile
dyresamfunn. Natursystem-hovedtypen strandeng og strandsump spenner over betydelig
variasjon, med hensyn til oversvømmingsvarighet, fuktighetsforhold og salinitet».
3.3 Gjennomgang av kilder
3.3.1 Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet
Rapporten «Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet» har som formål å øke
kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet på Haugalandet. Kunnskapen
i rapporten er ment som et grunnlag i landbrukssammenheng for fremme biologisk
mangfold samt videreføring av tradisjonelle og viktige kulturlandskap. I rapporten er det
beskrevet totalt 74 områder. De omtalte områdene er vurdert til å ha kvaliteter og
egenskaper som gjør dem verdt å ta vare. Et viktig premiss i rapporten er at bevaring eller
forbedring av områdene forutsetter drift eller skjøtsel. Områdene er kategorisert etter tre
verdiklasser; A (svært viktig), B (viktig) og C (lokalt viktig).
Rapporten omtaler hverken Stutøy eller de andre Veldeøyane som et viktig område. Det
nærmeste området som er beskrevet, er lokalisert rundt 1 km vest for Veldeøyane 1 , på
nordsiden av Husøyvegen. Området omtales med stedsnavnet Søylå og er klassifisert som et
A-område. Søylå er en langgrunn våg med stort artsmangfold. Selv om Søylå er lokalisert i
mellom Husøyvegen og annen bebyggelse, er vågen i hovedsak spart for tekniske inngrep.
Dette har bidratt til å bevare det artsrike miljøet i og rundt vågen. Følgende verdivurdering
er gitt til området: «Store areal av havsevaks, velutvikla strandsumpar, innslag av fleire
sjeldsynte planteartar og førekomst av raudlistearten pusleblom gjer at området har stor
verdi, klasse A».

Figur 1: Oversiktsbilde av Veldeøyane per 2019. Søylå er lokalisert vest for
planområdet til plan 4080. Kilde: Karmøy kommune.

1

Avstanden er rundt 1 km i luftlinje og 1,5 km langs Husøyvegen.

Den største trusselen for artsmangfoldet i Søylå er oppgitt til å være gjengroing. Som et tiltak
skjøtsel og omsyn for å bevare områdets verdi, anbefales det å innføre et svakt-moderat
beitetrykk.
3.3.2 Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap
I all hovedsak er innholdet fra «Karmøys flora: biologisk mangfald i eit kystlandskap»
gjengitt i rapporten «Kulturlandskap og biologisk mangfold på Haugalandet». Eksempelvis
beskrives Søylå som en strandsump med stort artsmangfold. Begge kildene har samme
forfatter, men er publisert med 11 års mellomrom. Førstnevnte publikasjon er brukt som
kunnskapsgrunnlag i områdebeskrivelsen av Søylå i sistnevnte publikasjon.
3.3.3 Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
ARKO-prosjektet
Rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat…» er én av rapportene som er publisert i ARKOprosjektet. Ifølge NINA inngår ARKO-prosjektet (Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og
Overvåkning i et nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold.
Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, Norsk institutt for skog og landskap,
Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo) og Institutt for naturforvaltning (UMB). NINA
opplyser om at: «…det langsiktige målet med ARKO er å etablere kontinuerlige aktiviteter
både mot kartlegging og overvåkning alle hotspot-arealer i Norge og deres tilhørende
rødlistearter. Kartleggingen har størst fokus på sopp og insekter, men moser, lav og
karplanter er også inkludert». Siden prosjektets start i 2003 er det igangsatt opplegg for 11
forskjellige kategorier av hotspot-habitater. Strandeng/strandsump er ett av dem. Alle
artsregistreringer i ARKO-prosjektet er eller vil bli tilgjengelig i artsdatabanken.
Kjennetegn
Ifølge rapporten har strandeng følgende kjennetegn som habitat (side 13):
«Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen.
Fjæresonen er møtestedet for to grunnleggende ulike hovedtyper av natur; marine
typer permanent neddykket i havet og terrestriske typer uten direkte påvirkning av
salt- eller brakkvann. Strandenger finnes på beskyttete steder i fjæresonen, gjerne i
langgrunne og lite eksponerte bukter der akkumulasjon av finsedimenter kan finne
sted. På slike steder bidrar også landheving til nytt areal der strandenger kan
etableres».
Videre sier rapporten at strandeng er et interessant studieobjekt på grunn av sine egenskaper
som habitat for et stort mangfold av arter, deriblant rødlistede arter (side 12):
«Gjennomgangen av Rødlista for arter 2010 viste at det til sammen er registrert 120
rødlistearter, hvorav 85 truete arter med ca. > 15 % av sine forekomster, i strandenger
(Sverdrup-Thygeson et al. 2011a). Mange av disse rødlisteartene er habitat-spesifikke,
med hovedforekomstene sine i strandenger. Det ble konkludert med at særlig
kortvokste strandenger er et viktig hotspot-habitat for flere organismegrupper,
spesielt karplanter, biller og sommerfugler, og at naturtypen er økologisk-geografisk

og biomangfoldsmessig velavgrenset, og egner seg for kartlegging og overvåking av
rødlistearter».
Status og påvirkningsfaktorer
Rapporten slår fast at strandeng er en naturtype med status som sterkt truet i
Rogalandsområdet (side 12):
«Strandeng er vurdert som nær truet (NT) i Rødlista for naturtyper (Lindgaard &
Henriksen 2011), og sørlig strandeng, dvs. strandenger i den boreonemorale sonen, er
vurdert til kategori sterkt truet (EN). Sterk reduksjon i tilstand som følge av
gjengroing, hovedsakelig pga. opphør av beiting, samt generelt arealpress, ligger til
grunn for vurderingen. I Rødlista for naturtyper påpekes et behov for å oppdatere
kunnskapen om gjenværende arealer og tilstand på disse. Det er ikke gjort
arealkartlegginger eller beregninger av areal i nyere tid av sørlige strandenger
spesielt eller strandeng og strandsump generelt».
Det er viktig å påpeke at menneskelig aktivitet kan være en sterk påvirkningsfaktor med
hensyn til tilstanden for strandeng-lokaliteter. Et spørsmål i denne sammenheng er om
strandenger er naturmark/og eller kulturmark? Ifølge artsdatabanken er forekomster av
strandeng helt eller delvis betinget av menneskelig aktivitet langs store deler av
norskekysten. I de fleste tilfeller har strandenger oppstått naturlig og kan i utgangspunktet
derfor anses som naturmark. Kulturpåvirkning kan derimot føre til at strandenger har fått
større utstrekning. I noen tilfeller kan strandenger ha oppstått igjennom kulturpåvirkning,
for eksempel igjennom å ha vært utnyttet som beite. Artsdatabanken påpeker at: «…I de aller
fleste (kanskje alle) tilfeller vil det være umulig å avgjøre om en enkelt forekomst har
oppstått og/eller er opprettholdt av kulturpåvirkning…».
I rapporten skilles det mellom to kategorier av påvirkningsfaktorer: reversible og
irreversible. Med reversibel påvirkning menes det inngrep som kan omgjøres (f.eks beiting
og slått). Med irreversibel påvirkning menes det inngrep som ikke kan omgjøres (f.eks
oppdyrking og nedbygging). Følgende typer påvirkningsfaktorer beskrives i rapporten (side
59-70):








Gjengroing
Oppdyrking og grøfting
Nedbygging og andre arealinngrep
Friluftsliv, slitasje, konvertering til plen og tomtestell
Forurensing, forsøpling og oljesøl
Fremmede arter
Klimaendringer og havnivåstigning

Avgrensing av strandeng som hotpot-habitat
Rapporten er avgrenset til å omfatte sørlige strandenger fra Østfold til Rogaland. Fokuset har
i ARKO-arbeidet har vært på artsgruppene karplanter og invertebrater og biller. Arbeidet
har tatt sikte på (side 12):






å framskaffe økt kunnskap om gjenværende arealer, tilstand for disse og aktuelle
trusler
å øke kunnskapen om artsinventaret i arealene, spesielt om grad av klumping av
rødlistearter på enkeltlokaliteter.
å teste ut metoder for kartlegging av invertebrater.
å teste ut metoder for kartlegging og overvåking av hotspot-habitatet og karplantene
der.
å utvikle et overvåkingsopplegg for hotspot-habitatene og artene der.

Strandeng på Stutøy
Det er registrert to forekomster av strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på
sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten (2) ligger i Breidukta og utgjør rundt
2 000 m². Den minste forekomsten (1) som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen
utgjør rundt 200 m².

Figur 2: Illustrasjon som viser forekomstene av strandeng på Stutøy og planområdet for plan
4080. Kilde: Temakart-Rogaland (kartlag viktig naturtype under natur samt faktaark fra
Naturbase for Stutøya (1) og (2).

I rapporten (vedlegg 2) er artsmangfoldet ved den enkelte strandeng-forekomst oppsummert
i tabellform. For Stutøy er det ført opp følgende funn:

Figur 3: Registrerte funn under kartlagte lokaliteter i ARKO. Utsnitt fra vedlegg 2 i NINArapporten. Kilde: Evju, M., Bratli, H., Hanssen, O., Stabbetorp, O. E. & Ødegaard, F. (2015).
Totalt 35 karplantearter ble registrert på Stutøya (1), mens 22 karplantearter ble registrert på
Stutøya (2). Ingen av de registrerte karplantene var registrert som rødlistede. Det ble gjort
ingen funn av biller, hverken rødlistede eller andre arter.
Miljødirektoratet har i 2016 beskrevet og vurdert begge lokaliteter i kartdatabasen
«Naturbase». Beskrivelsene og vurderingene bygger på rapporten fra NINA. Her følger en
oppsummering av viktige momenter i fra Naturbase:








Registrering: Både Stutøya (1) og (2). Registrert 10.09.2014.
Verdi: Både Stutøya (1) og (2). Lokalt viktig. Lokalitetene fikk denne verdien fordi det
er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene.
Naturgrunnlag: Både Stutøya (1) og (2). Substratet på lokalitetene er sand og grus. Det
er også noen blokker og en knaus. Det er ferskvannssig på lokalitetene. Lokalitetene
grenser mot kystlynghei og fukthei.
Naturtyper og utforminger: Både Stutøya (1) og (2). Lokalitetene består av smale soner
av strandeng med gradvis overgang til kystlynghei. Det er en erosjonskant ytterst
med relativt lite tang. Det er utydelig sonering på lokalitetene, noe tangpreg.
Artsmangfold: På Stutøya (1) ble det registrert til sammen 22 karplanter. Ingen
rødlistede karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, gåsemure Potentilla anserina, knortestarr Carex cuprina, krushøymol
Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, smårapp Poa pratensis irrigata, stor
strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago major intermedia,
strandkryp Lysimachia maritima, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
På Stutøya (2) ble det registrert til sammen 35 planter. Ingen rødlistede
karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, fjæresaltgras Puccinellia maritima, gåsemure Potentilla anserina,
krushøymol Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, skjørbuksurt Cochlearia
officinalis, stor strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago
major intermedia, strandkryp Lysimachia maritima, strandstjerne Tripolium
pannonicum tripolium, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.





Påvirkning: Både Stutøya (1) og (2). Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De
beites noe av sau2 og fugl.
Fremmede arter: Både Stutøya (1) og (2). Ingen fremmede arter registrert på lokaliteten.
Råd om skjøtsel og hensyn: Både Stutøya (1) og (2). Ingen tiltak beskrevet.

4. OPPSUMMERING OG VURDERING
Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. Innenfor planområdet og i omkringliggende nærområder er det beskrevet tre
lokaliteter av denne naturtypen strandeng/strandsump. To av forekomstene er lokalisert på
Stutøy, mens én av forekomstene er lokalisert utenfor planområdet. Her følger en vurdering
oppsummering og vurdering av fakta i de tre kildene som er brukt i notatet.
4.1 Søylå
Stutøy eller de andre Veldeøyane er ikke omtalt som et viktig område med hensyn til
kulturlandskap og biologisk mangfold, jf. Lundberg (1998 og 2010). Det nærmeste området
som er beskrevet, er lokalisert rundt 1 km vest for Veldeøyane, på nordsiden av
Husøyvegen. Søylå er en langgrunn våg som utgjør et strandsump-miljø med stort
artsmangfold. Søyla er klassifisert som et A-område (svært viktig) i rapporten. Den største
trusselen for artsmangfoldet i Søylå er oppgitt til å være gjengroing. Som et tiltak skjøtsel og
omsyn for å bevare områdets verdi, anbefales det å innføre et svakt-moderat beitetrykk.
Ut i fra avstanden til planområdet for plan 4080, og med tanke på at gjengroing defineres
som den største trusselen, er det lite som tilsier at utbygging av Stutøy vil nevneverdig
påvirke A-området Søylå i negativ retning.
4.2 Stutøy
Det er registrert to forekomster av strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på
sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten ligger i Breidukta og utgjør rundt
2 000 m². Den minste forekomsten som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen
utgjør rundt 200 m². Begge strandeng-forekomstene er undersøkt i samband med ARKOprosjektet i rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport under ARKO-prosjektets
periode III».
Med bakgrunn i undersøkelsene foretatt i samband med ARKO-prosjektet, er det registrert
35 og 22 karplantearter på strandeng-lokalitetene på Stutøy. Ingen rødlistearter av karplanter
ble registrert. Det ble ikke registrert fremmede arter på lokalitetene. Det ble ikke registrert
billearter på lokalitetene. Begge lokalitetene er verdivurdert til å være lokalt viktig. Denne
verdien er satt fordi det er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene. Det er
sterk påviselig hevd på lokalitetene. De beites noe av sau og fugl. I ettertid av undersøkelsen
er bruken av Stutøy som sauebeite opphørt. Det er derfor kun fugl som eventuelt beiter
lokaliteten i dag.

Ifølge landbruksavdelingen i Karmøy kommune er Stutøy ikke brukt som sauebeite i dag.
Lokaliteten har opphørt som sauebeite i ettertid av undersøkelsene i NINA-rapporten.
2

I plan 4080 er begge strandenger på Stutøy lokalisert innenfor et areal som er avsatt til formål
friområde. Det legges opp til at overskuddsmasser fra næringsarealet skal nyttes til å
opparbeide en voll i arealet avsatt som friområde. Det skal også etableres løsning for
overvann der vannet ledes østover mot Karmsundet. I arbeidet med å etablere vollen er det
viktig at overskuddsmassene ikke fører til nedbygging av strandeng-forekomstene.
Overvannsløsningen vil medføre tekniske inngrep i den største strandeng-forekomsten. Det
er derfor viktig at løsningen etableres på en skånsom måte slik at inngrepets negative
konsekvenser reduseres.
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Referat fra drøftingsmøte – innsigelser til områderegulering for Stutøy
Drøftingen ble gjennomført hos Rogaland fylkeskommune 12.03.20 kl. 10:00 -12:00.
Til stede under drøftingen:
Karmøy kommune:
Jarle Stunes
Karmsund hamn:
Heidi Synnøve Nymann
Per Ørpetveit
Rogaland Fylkeskommune:
Synnøve Hognestad
Marianne Enoksen
Linda Julshamn
Fylkesmannen i Rogaland:
Tina Eltervåg

Agendaen med møtet var å følge opp aktuelle problemstillinger knyttet til innsigelser som ikke var løst i
forbindelse med forrige møte (avholdt 17.12.20):



Kommunens videre planprosess må konkret avklare hvilken innflytelse de planlagte tiltakene vil
ha på strandsonen i området under både anleggs- og driftsfase, i første rekke drenering/avløp.
For areal utenfor reguleringskartet vil Fylkesmannen og fylkeskommunen vurdere
innsigelsesgrunnlaget når mer detaljert beskrivelse av plassering og utforming av vollen
foreligger. Planen må vise konkret avgrensing av vollen med maks tillatte byggehøyder og gjerne
med visualisering.

Jordvoll:
Karmøy kommune har presentert nye tegninger og visualiseringer av planlagt jordvoll, samt reviderte
bestemmelser. Det forelå ikke et revidert plankart ved drøftingsmøtet, men en situasjonsplan som
inneholder detaljer og endringer som skal videreføres i utarbeiding av nytt reguleringsplankart.
Jordvollen er mer tilpasset det naturlige terrenget med varierte høyder og skråninger. Kommunen
opplyste om at de vil holde seg innenfor arealet avsatt til jordvoll i plankart, slik at strandsonen ikke
berøres.
Rogaland fylkeskommune har innspill på at vollen ikke må overstige høyden til det naturlige terrenget
(maks kote 17), og at en med fordel kan gjøre skråningene enda slakere for å unngå avrenning og at den
fremstår som et fremmedelement i landskapet. Visualiseringene viser at vollen vil føre til ønsket
skjerming av industriområdet sett fra kulturmiljøet på Avaldsnes. Partene ble enige om at en
oppretteholder makshøyde kote 17 på vollen og at helningsgraden reduseres flere steder.
Byggehøyder:
Rogaland fylkeskommune ga tilbakemelding på at byggehøyder i den nordlige del av planområdet bør
senkes for å stå i forhold til vollens høyde. Det var enighet mellom alle parter på møtet at en senker
byggehøyde til maks kote 15 innenfor planområdets nordlige halvdel.

Miljøverdier:
Karmøy kommune redegjorde for justeringer av planer og forhold som var i fokus i forrige møte, bl.a. at
næringsområdet vil ligge lavere i terrenget enn omkringliggende miljø som fører til at det ikke vil være
avrenning inn i uberørte areal og sjø. Ved opparbeiding av området skal masser fraktes ut av området
gjennom eksisterende næringsareal i sør.
Fylkesmannen informerte om at overvann med fordel kan føres ut av næringsområdet mot øst, rett ut i
Karmsundet i stedet for inn i vika i vest. Karmøy kommune gjør endringer i kart som viser
overvannsledning ut i øst.
RFK pekte på at bestemmelsene med fordel kan konkretiseres både når det gjelder prinsipp for
revegetering og landskapsutforming. Planen bør også sikre bestemmelser knyttet til mellomlagring av
masser som skal brukes til å revegetere jordvoll. Karmøy kommune vil jobbe mer med disse temaene og
konkretisere noen løsninger som vil detaljeres i planbestemmelsene.
Oppsummerende konklusjoner:
-

Jordvoll skal ha maks høyde kote 17 m, og at det jobbes mer med å tilpasse den noe mer til
naturlig terreng mtp. helning.
Bygg i nordlig del skal ha maks høyde satt til kote 15. Jf. vedlegg.
Overvann kan føres ut i Karmsundet i øst.
Detaljer for revegetering fastsettes i bestemmelsene, ikke bare i planbeskrivelse
Prinsipp for landskapsutforming av vollen blir forankret i bestemmelsene
Karmøy kommune avklarer detaljer knyttet til mellomlagring av topplag og arbeider det inn i
bestemmelsene.
Planen skal inneholde en oppdatert oppsummering av naturverdier.

Referat fra drøftingsmøte – innsigelser til områderegulering for Stutøy
Meklingen ble gjennomført på Statens Hus 17.12.19 kl. 13:00 -14:30.
Til stede under meklingen:
Karmøy kommune:
Jarle Stunes
Håkon Randal
Karmsund hamn:
Heidi Synnøve Nymann
Per Ørpetveit
Rogaland Fylkeskommune:
Synnøve Hognestad
Marianne Enoksen
Linda Julshamn
Fylkesmannen i Rogaland:
Per Kristian Austbø
Trond Olav Fiskå
Tina Eltervåg
Tema for meklingen var innsigelse fra Fylkesmannen til offentlig ettersyn av plan 4080
områderegulering Stutøy nord
Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplanen på grunn av manglende vurderingsgrunnlag når det
gjelder naturmangfold.
Kommunen – viste til tidligere kartleggingsrapporter for Karmøy, der Stutøy ikke var framhevt med
naturverdier. Viste til at kartlagte strandsump ikke blir berørt av reg.området. Stilte derfor spørsmål
ved FM hjemmel og begrunnelse for innsigelsen. Viste også til at reg.området framgår av godkjent
kommuneplan. Videre at det ikke var friluftsverdier av betydning, og at kommuneplanstatus som Fområde berodde på tidligere F-bruk. Videre spørsmål om avgrensingen av KULAområdet på begge
sider av Karmsundet. Finner det uaktuelt å disponere deler av reg.området til opparbeiding av vollen.
FK/FM pekte på mangelfull avklaring på hvilken type industri som var planlagt, og at denne
usikkerheten lå til grunn for våre vurderinger.
Karmsund havn påpekte viktigheten av å få godkjent regplanen snarest mulig, og gjorde rede for
planlagt type industri (havneformål/lagring). De mente at det utvilsomt ville være nok
overskuddsmasser for å etablere vollen i sin helhet.
FK la vekt på KULAområdet og helt nødvendig behov mer detaljert planlegging av voll og klargjorte
byggehøyder som skjermer mot Avaldsnes.
FM viste til at kunnskapsgrunnlaget i reguleringsområdet og voll-området er mangelfullt, at det er tale
om vektlegging av kysthei som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven; videre viktigheten av
skjerming forstyrrelser mot fugleverdier i vest og nord, avløp ned i de grunnmarine områdene,
usikkerheten/manglende plankonkretisering av evt. inngrep i strandsonen (avløp ?), og evt.
deponering i anleggs- og driftsfase, at en god skjerming også ville ivareta potensiale for friluftsliv
utenfor regulert område.

Konklusjoner fra meklingen:

Fylkesmannen vurderer at opparbeidelse av voll faller innenfor kommuneplanens arealformål
(grøntstruktur-friområde) gitt at utformingen vil tjene og bygge opp under grønt-formålet.
Kommunens videre planprosess må konkret avklare hvilken innflytelse de planlagte tiltakene vil ha på
strandsonen i området under både anleggs- og driftsfase, i første rekke drenering/avløp.
Reguleringsområdet er planavklart i godkjent kommuneplan. Naturverdier innenfor arealet som er
plan-avklart til industri vil dermed uansett forsvinne i sin helhet. Kommunen kan således legge til
grunn at ytterligere kartlegging ikke er nødvendig innenfor reguleringsområdet.
For areal utenfor reguleringskartet vil Fylkesmannen og fylkeskommunen vurdere
innsigelsesgrunnlaget når mer detaljert beskrivelse av plassering og utforming av vollen foreligger.
Planen må vise konkret avgrensing av vollen med maks tillatte byggehøyder og gjerne med
visualisering.

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref
2019/36629-18

Saksbehandler
Synnøve Hognestad

Dato
29.11.2019

Karmøy kommune - gnr 86, bnr 79,219 og 220 - Områderegulering for
Stutøy - Plan 4080 - Høring
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.
Fylkesutvalgets behandling av sak 225/2019 i møte den 26.11.2019:
Behandling

Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (FrP, FNB)

Vedtak
1.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at planen ikke i tilstrekkelig grad
fastsetter arealbruk for området. Slik bestemmelsene er formulert, gir det ingen
sikkerhet for at det blir lagt til rette for virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller
besøksintensitet arealbruk jfr føringer som er gitt for områder i næringskategori 4 i ATP
– Haugalandet.
2.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende parkeringsbestemmelser
for bil og sykkel i næringsområdet og manglende bestemmelser for minimumsutnytting
av arealet, jfr føringer gitt i ATP- Haugalandet.
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3.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 2 da det ikke er
satt maksimum byggehøyde for anlegg og installasjoner. Dette fordi kulturlandskap av
nasjonal interesse (foreslått som KULA-område) er truet.
4.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelsene §§ 3 og 5 der
det tillates for høye bygg med byggehøyde på 15 meter fra terrenghøyde og
bygningsdeler som overstiger 15 meter.
5.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 8 som åpner for
deponering av løsmasser innenfor friområdet. Bestemmelsen mangler tilstrekkelige
føringer for tilpassing til det naturlige, småknausete terrenget. Dette fordi kulturlandskap
av nasjonal interesse (foreslått som KULA-område) er truet. Planbestemmelse §8
ivaretar heller ikke godt nok hensyn til naturmangfold og friluftsliv.

Med hilsen

Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
FYLKESMANNEN I ROGALAND

Side 2 av 2

Side 1 av 11

Saksframlegg

Arkivreferanse:2019/36629- 7
Saksbehandler: Synnøve Hognestad
Avdeling: REGIONALPLAN

Karmøy kommune - gnr 86, bnr 79,219 og 220 - Områderegulering for
Stutøy - Plan 4080 - Høring
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg

Vedlegg:

1 Plankart
2 Saksframlegg til HTM
3 Planbestemmelser – plan 4080
4 Planbeskrivelse – plan 4080
5 pPan 4080 Konsekvensutredning
6 Riksantikvarens vurdering av områderegulering for Stusøy
7 Plan 4080 – oversikt og visualisering
8 Plan 4080 – illustrasjon av voll
9 Illustrasjon voll - Avaldsnes

Sammendrag
Karmøy kommune fremmer forslag til områdereguleringsplan for Stutøy – plan4080.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 230 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er ca. 105 da
industriområde. Av dette omfattes ca. 65 da av godkjent i reguleringsplan, mens ca. 40 da er
en utvidelse i samsvar med godkjent kommuneplan.
Nordlig del av planområdet er avsatt til friområde, i tråd med kommuneplanen. Innenfor
friområdet åpner planen for at det kan etableres en voll av overskuddsmasser fra
industriområdet. Kommunen oppgir at vollen er foreslått for bærekraftig utnyttelse av
løsmassene. I tillegg mener kommunen at vollen vil skjerme for innsyn og redusere støy
dersom det blir etablert virksomheter med støymisjon innenfor området.
Generelt gir planen få detaljerte føringer for arealbruk innenfor industriområdet. Dette bidrar til
usikkerhet om hvilke virksomheter som kan etableres og hvilke konsekvenser disse vil kunne
gi for omgivelsene. Bestemmelsene sikrer heller ikke føringer for arealbruk, tetthet og krav til
parkering gitt for denne typen næringsområder i regionalplan for areal og transport på
Haugalandet (ATP – Haugalandet).
Fylkesrådmannen er ellers uenig i at vollen, med de rammene kart og bestemmelser gir for
planen, bidrar til en bærekraftig utnyttelse av overskuddsmassene ved at det er behov for
vollen for å skjerme for innsyn. Tvert imot mener fylkesrådmannen vollen vil være et
fremmedelement i et kulturlandskap av nasjonal interesse og forringe opplevelsen av
kulturmiljøet rundt Avaldsnes. Vollen kan også virke negativ på frilufts- og naturverdiene i
området.
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Utvalgssakens nummer:
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For å redusere uheldig landskapsvirkning, mener fylkesrådmannen det bør formuleres
strengere krav til maksimumshøyde for bygg og utforming av bygninger og industriområder.

Fylkesrådmannens innstilling
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at planen ikke i tilstrekkelig grad
fastsetter arealbruk for området. Slik bestemmelsene er formulert, gir det ingen
sikkerhet for at det blir lagt til rette for virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller
besøksintensitet arealbruk jfr føringer som er gitt for områder i næringskategori 4 i ATP
– Haugalandet.
2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende parkeringsbestemmelser
for bil og sykkel i næringsområdet og manglende bestemmelser for minimumsutnytting
av arealet, jfr føringer gitt i ATP- Haugalandet
3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 2 da det ikke er
satt maksimum byggehøyde for anlegg og installasjoner. Dette fordi kulturlandskap av
nasjonal interesse (foreslått som KULA-område) er truet.
4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelsene §§ 3 og 5 der det
tillates for høye bygg med byggehøyde på 15 meter fra terrenghøyde og bygningsdeler
som overstiger 15 meter.
5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 8 som åpner for
deponering av løsmasser innenfor friområdet. Bestemmelsen mangler tilstrekkelige
føringer for tilpassing til det naturlige, småknausete terrenget. Dette fordi kulturlandskap
av nasjonal interesse (foreslått som KULA-område) er truet. Planbestemmelse §8
ivaretar heller ikke godt nok hensyn til naturmangfold og friluftsliv.

Inge Smith Dokken
fylkesrådmann
Christine Haver
regionalplansjef
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Bakgrunn for saken
Rogaland fylkeskommune har mottatt plan 4080 – områderegulering for Stutøy på høring.

Problemstilling
Fylkesutvalget skal ta stilling til om planforslaget er i samsvar med føringer gitt i ATP –
Haugalandet (areal- og transportplan for Haugalandet) for næringsområdet Stutøy/Husøy.
Regionalplanen legger opp til at det i områder langs hovedvegnettet og i ytterkant av by/tettstedsstrukturen skal legges til rette for næringsområder med arealkrevende virksomhet,
næringskategori 4. Regionalplanen gir også i slike områder føringer for tetthet og parkering.
Videre skal Fylkesutvalget ta stilling til om planforslaget kommer i konflikt med regionale og
nasjonale kulturminne- og landskapsverdier, jfr foreslåtte kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse (KULA – områder).

Saksopplysninger
Planforslaget omfatter et areal på ca. 230 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er ca. 105 da
industriområde. Av dette omfattes ca. 65 da av godkjent i reguleringsplan, mens ca. 40 da er
en utvidelse i samsvar med godkjent kommuneplan.
Det øvrige planområdet er vist til friområde med unntak av et mindre areal som er vist til
trafikkformål. I friområdet er det åpnet for at det kan etableres en voll, innenfor areal vist som
bestemmelsesområde #2 i plankartet.
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Figur 1 Plankart

Fylkesrådmannens vurderinger
Planen gir få avklaringer om arealbruk og konsekvenser
Områdereguleringsplanen med konsekvensutredning gir en grei fremstilling av flere sider ved
planen. Fylkesrådmannen vil likevel peke på at planen gir lite konkrete føringer for hva
området skal brukes til. Den sier heller ikke noe om fordeling av ulik type industri/næring
innenfor området. Dette gjør planen til et dårlig styringsverktøy for kommunen. Samtidig gir
planen så få avklaringer at det er stor tvil om planen følger opp de føringer som er gitt i ATP –
Haugalandet.
Områdereguleringsplanen åpner for å etablere en voll i friområdet. Generelt mener
fylkesrådmannen at konsekvensene ved etablering av en slik voll er lite gjort greie for. For
eksempel er konsekvensutredningen svært mangelfull hva gjelder kulturminner og kulturmiljø.
Konsekvensvurderingen inneholder ikke noen vurderinger av planens innvirkning på
kulturmiljøet av nasjonal verdi/interesser utenfor planområdet. Planområdet ligger under 500 m
fra kulturmiljøet rundt Avaldsnes. Det er fri sikt og stor visuell kontakt mellom
utbyggingsområdet og Avaldsnes.
Sensitivity: Internal
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Planen stiller heller ikke krav om detaljregulering av området som ville kunne gitt mulighet til
juridisk bindende avklaringer i videre planlegging.
Føring i ATP – Haugalandet om lokalisering «rett virksomhet på rett plass»
Haugalandet har mye tilgjengelig næringsareal for virksomheter som ønsker å etablere seg i
regionen. Næringsarealene har ulike egenskaper – størrelse, utforming, sentralitet, nærhet til
befolkning, og tilgjengelighet med ulike transportmidler.
Gjennom ATP – Haugalandet er begrepet «rett virksomhet på rett sted» innført. Dette
innebærer å tilrettelegge for at næringsvirksomhet lokaliseres i områder som har de rette
areal- og transportegenskapene i forhold til virksomhetens behov, samtidig som samfunnet
oppnår en effektiv arealbruk, god tilgjengelighet, og styrket grunnlag for miljøvennlig transport
og for by-/tettstedsutvikling.
I ATP – Haugalandet er Stutøy/Husøy vist som næringsområde med arealkrevende
virksomhet, næringskategori 4. I slike områder skal det legges til rette for virksomheter med
lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet.
Områdereguleringsplanens bestemmelser §§ 1 og 2 omtaler type virksomhet som er tillatt
innenfor området. Her heter det blant annet:
«Innenfor området kan det oppføres bebyggelse for industrivirksomhet. Dette omfatter også
tungindustri som for eksempel prosessindustri og brann- og eksplosjonsfarlig industri»…..
….«Området kan også nyttes til lagring av gods og annen logistikkvirksomhet. Bygninger
tilknyttet denne virksomheten kan også oppføres innenfor området».
De foreslåtte bestemmelsene avgrenser i liten grad hvilken type industri som skal etableres.
Etter fylkesrådmannen sin vurdering er det viktig at det i bestemmelsene blir presisert at det
bare kan legges til rette for virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet, jfr
føringer i ATP – Haugalandet.
Få avklaringer om arealbruk avklarer i liten grad konsekvenser og gir få muligheter til å
fastsette avbøtende tiltak
Planen åpner for industrivirksomhet, også tungindustri som for eksempel prosessindustri og
brann- og eksplosjonsfarlig industri. Videre kan området nyttes til lagring av gods og annen
logistikkvirksomhet, pumpestasjoner, gassfyllingsanlegg, nettstasjoner m.m.
Flere av disse formålene kan være konfliktfylte både for miljø og samfunn. Planområdet ligger i
nærheten av Forøya viltområde. På Stutøya, like utenfor planområdet, er det registrert en
lokalt viktig forekomst av naturtypen strandeng og strandsump. Ulik type industri kan påvirke
miljøverdiene i ulik grad gjennom partikkelavrenning og støy- og støvforurensing både i byggeog driftsfasen.
Formålet med å gjennomføre en konsekvensutredning er gitt i forskrift om
konsekvensutredning §1. Her heter det: «Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelse av planer og tiltak, og når det tas
stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres».
I og med at planen i så liten grad avklarer arealbruk, er konsekvensutredningen for flere tema
lite konkret. Det kan dermed heller ikke foreslås konkrete avbøtende tiltak.
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Manglende detaljering av planen, gjør at det kan stilles spørsmål ved om konsekvensutredning
i tilstrekkelig grad avklarer på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. Særlig gjelder
dette fordi det er dokumenterte naturverdier nær planområdet som kan bli påvirket i ulik grad
avhengig av hvilken type aktivitet som blir etablert på området. Også naturmangfoldloven
setter krav om vurdering av effekten av påvirkning, jfr §8.
Slik bestemmelsene i områdeplanen er formulert, skal videre utvikling av området skje
gjennom utarbeidelse av en situasjonsplan. Fylkesrådmannen mener en
detaljreguleringsplanprosess for hele eller deler av området vil være bedre eget til videre
detaljering enn en byggesak med utarbeidelse av en situasjonsplan. Planprosessen knyttet til
detaljreguleringsplan har et annet krav til planfaglig kyndighet enn en rammesøknad. Det vil
også ofte være lettere å ivareta de helhetlige løsningene i en planprosess. En rammesøknad
tar utgangspunkt i et definert prosjekt uten det samme fokuset på helhet og sammenheng. En
situasjonsplan vil heller ikke være juridisk bindende, noe som svekker kommunen sin videre
styringsmulighet vesentlig.
Innsigelse til manglende avklaringer om arealbruk i industriområdet
Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til at planen ikke i tilstrekkelig grad fastsetter arealbruk
for området. Slik bestemmelsene er formulert, gir det ingen sikkerhet for at det blir lagt til rette
for virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet arealbruk jfr de føringer
som er gitt for områder i næringskategori 4 i ATP – Haugalandet.
Manglende avklaring av arealbruk gjør også at planen i liten grad gjør rede for konsekvenser
av tiltaket og på hvilke vilkår planen kan gjennomføres, jfr forskrift om konsekvensutredning
naturmangfoldlovens §§8 og 9. Dokumenterte naturverdier ligger nær planområdet og det er
påregnelig at naturverdiene kan bli negativt påvirket gjennom støy- og støvforurensing for
noen av de aktivitetene det er åpnet for.
Krav til tetthet og parkering i næringsområder i ATP - Haugalandet
Gjennom arbeid med ATP – Haugalandet er næringsområder på Haugalandet analysert og
sortert etter kriterier som nærhet til befolkningskonsentrasjoner, biltilgjengelighet, potensiale
for miljøvennlig transport og konsekvens for klimautslipp. Husøy/Stutøy er som nevnt plassert i
kategori 4. Regionalplanen setter klare krav til utnyttelse og parkering både for bil og sykkel
innenfor de ulike næringskategoriene.
Parkering
Parkeringsdekning for bil for industri, verksted i næringskategori 4 er i ATP – Haugalandet satt
til maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr 100 m2 BRA. Parkeringsdekning for sykkel er minimum
3 plasser pr 100 m2 BRA.
I bestemmelsene for områdeplanen er det vist til kommuneplanens bestemmelser for dette
temaet. I § 5.3.3 – bestemmelser om parkering ved industri- og lagerbebyggelse i
kommuneplanen heter det:
«Ved industri- og lagerbebyggelse kan det etableres inntil 1 parkeringsplass per 100m2
golvflate i bebyggelsen. I tillegg kommer parkeringsplasser for eventuelle besøkende eter
dokumentert behov. Om det skal stilles krav til parkering vurderes i det enkelte tilfelle. Ved
vurdering av eventuelle parkeringskrav, skal den samlende tilgang på parkeringsplasser,
kollektivtilbud og sykkelvegnett i området tillegges vekt»
Bestemmelsen i kommuneplanen åpner for mer enn dobbelt så stor parkeringsdekning for bil
som ATP – Haugalandet. Bestemmelsene i kommuneplanen har ikke krav om sykkelparkering
for industri og lagerbebyggelse.
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Regionalplanen er endelig vedtatt i juni 2017, kommuneplanbestemmelsene i 2015.
Regionalplanen er nyere, og føringer gitt her vil dermed gjelde foran
kommuneplanbestemmelsene. Fylkesrådmannen foreslår derfor innsigelse til manglende
parkeringsbestemmelser både for bil og sykkel i næringsområdet.
Utnyttelsesgrad
Retningslinje 19b i ATP – Haugalandet angir minimumskrav til utnyttelse. For næringskategori
4 er den satt til 40% BRA.
I §3 i områdereguleringsplanen er det formulert en øvre grense for utnyttelse: «Bebyggelse
skal ikke dekke mer enn 70% av den enkelte tomts nettoareal vist til industriformål».
For å sikre god utnyttelse av arealet, mener fylkesrådmannen også det er viktig at
bestemmelsene setter krav til minimumsutnytting av arealet. Fylkesrådmannen foreslår
innsigelse til at det ikke er gjort.
Forholdet til kulturlandskap av nasjonal interesse og kulturmiljøet rundt Avaldsnes
Kulturminnene og kulturmiljøet rundt Avaldsnes er av nasjonal interesse og er nevnt flere
ganger i kulturminneplanen for Karmøy, vedtatt 16.12.08.
«Avaldsnesområdet og Skudeneshavn er unike i nasjonal sammenheng. I tillegg til at de er
viktige som historiske kulturminneområder er de også de viktigste områdene i kommunens
kulturbaserte reiseliv. Disse områdene bør derfor bli vektlagt, og er satsingsområder i
kulturminneplanen. I det ligger det at det vil jobbes tett med å få bevare kulturminneverdiene
som finnes i områdene.
[...] Avaldsnes er et viktig nasjonalhistorisk område som må ivaretas og formidles for nåværende
og kommende generasjoner på best mulig måte. Kommunen satser på dette området og har
satt i gang et eget prosjekt, Avaldsnesprosjektet. [...] Nordvegen Historiesenter [...] er bygget for
å markere at Avaldsnes er valgt som Rogalands tusenårssted."

Fylkesrådmannen har i løpet av 2018 og 2019 vurdert verneverdier i landskap i hele Rogaland,
som del av prosjektet kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) (jf. politisk
orienteringssak – FU-sak 48/19. Avaldsnes, med omkringliggende landskap, er foreslått som
ett av landskapene i Rogaland med nasjonal verneverdi. Riksantikvaren vil legge ut forslag til
utvalgte KULA landskap i Rogaland på høring våren 2020. Endelig utvalg og utstrekning er
derfor ikke fastsatt.
Fylkesutvalget har tidligere behandlet tiltak som er vurdert å være i konflikt med kulturmiljøet
rundt Avaldsnes og seilingsleden gjennom Karmsundet. Da konsekvensutredningen for ny
trafikkhavn ved Veldeøyene i Karmsundet ble politisk behandlet i Regional- og kulturutvalget
03.09.03 (sak 0109/03), ble det fattet et enstemmig vedtak om at tiltak i disse omgivelsene må
tilpasses landskap, kulturminner og kulturmiljø og at hensynet til landskapet og kulturmiljøet
måtte stå sentralt i det videre planleggingsarbeidet.
Landskapet rundt Avaldsnes karakteriseres av små, lave holmer, øyer og nes der siktlinjene
langs Karmsundet er viktige. Landskapsformene i sundet overstiger sjelden kotehøyde 10 – 12
meter. De lave terrengformene gjør landskapet sårbart for høye bygg, installasjoner og
landskapsendringer.
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Fylkesrådmannen varslet allerede i sin uttale til planens oppstartsvarsel at fylkeskommunen
kunne ha merknader til bygg/ installasjoner, byggehøyder, utforming av bygg/ materialvalg,
plassering osv. når planen ble lagt ut på offentlig ettersyn.
Riksantikvaren har førstelinjeansvar for fredete kirker og deres omgivelser. Reguleringsplanen
er derfor forelagt Riksantikvarens seksjon for vern og utvikling av bygninger og grøntanlegg for
en vurdering av planens innvirkning på middelalderkirkestedet Avaldsnes og Olavskirken.
Deres vurdering ligger vedlagt.
Samarbeidsplikt med Riksantikvaren
Fylkesrådmannen minner om at i henhold til samarbeidsplikt og Forskrift om faglig
ansvarsfordeling, jfr. Kulturminneloven, § 3.2, skal Riksantikvaren gis anledning til å vurdere
saken på selvstendig grunnlag dersom fylkesutvalget fatter vedtak i strid med faglig tilråding,
og som kan medføre at nasjonale kulturminneinteresser som berøres av planforslaget, ikke blir
tilstrekkelig ivaretatt.
Bygg og installasjoner
I planbestemmelse § 2 tillates det andre anlegg og installasjoner uten særskilte krav om
byggehøyde. § 3 tillater bygninger med opptil 15 m byggehøyde fra terrenghøyde, men at
deler av bygningene som er knyttet til produksjon eller tekniske anlegg kan være høyere enn
dette. I tillegg inneholder reguleringsplanen få avklaringer. Manglende detaljering av planen
fører til at vi vanskelig kan vurdere konsekvensene planen vil ha for kulturmiljøet og
kulturlandskapet av nasjonal verdi. I § 5 legges det opp til at det før utbygging skal utarbeides
en situasjonsplan som viser disponering av den enkelte tomt.
Landskapet rundt Avaldsnes er sårbart for høye bygninger og installasjoner og hvordan disse
plasseres og utformes. Fylkesrådmannen mener at bestemmelsene ikke tar tilstrekkelig vare
på de nasjonale kulturmiljøverdiene i det tilgrensende KULA-landskapet. Planens
bestemmelser har mangelfulle føringer på utformingen av industriområdet, herunder plassering
av bygg, anlegg og installasjoner, samt utforming av bygninger med tanke på fargevalg og
materialbruk. Byggehøyde må tilpasses omgivelsene og kulturlandskapet. Fylkesrådmannen
anser den planlagte byggehøyden på 15 meter som for stor og at kulturlandskapets
sårbarhetsgrense brytes. Fylkesrådmannen mener at avklaring av byggehøyder, plassering av
bygg og andre krav til bygninger enten må avklares i denne planprosessen eller behandles
gjennom detaljregulering for industriområdet, og ikke gjennom en situasjonsplan som foreslått i
§ 5. Med utgangspunkt i dette foreslår fylkesrådmannen innsigelse til at
reguleringsbestemmelsene i utilstrekkelig grad ivaretar hensynet til kulturlandskapet av
nasjonal interesse hvor kulturmiljøet rundt Avaldsnes inngår.
Etablering av voll i friområdet
Områdereguleringsplanen åpner for etablering av en voll i tilgrensende friområde. Kommunen
opplyser at all overskuddsmasse fra industriområdet er tenkt brukt i vollen. Bestemmelse § 8
tillater deponering av løsmasser innenfor et avsatt areal i friområdet (vist som
bestemmelsesområde #2 i plankartet). Bestemmelsene tillater deponering av løsmasser med
høyde opptil 17 kotemeter og maksimum helningsgrad 1:2.
Kommunen oppgir at vollen vil kunne skjerme for innsyn og redusere støy dersom det blir
etablert virksomhet med støymisjon innenfor området. Kommunen mener også at vollen vil
kunne bidra til bærekraftig utnyttelse av løsmassene, overskuddsmasser fra industriområdet.
Det er svært uheldig at forslag til avbøtende tiltak knyttet til aktivitet i næringsområdet blir
etablert i tilliggende friområde. Som hovedprinsipp bør nødvendige avbøtende tiltak etableres
innenfor område avsatt til industri.
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Næringsområdet ved Stutøy ble foreslått utvidet i forrige revisjon av kommuneplanen i
Karmøy. Fylkesrådmannen viste den gang til at da Veldeøyene sør ble planlagt for
næringsutvikling var det et avgjørende grep at det verdifulle kyst- og kulturlandskapet mot
Avaldsnes fikk en naturlig landskapsmessig beskyttelse. Stutøya var ment å være en viktig del
av denne beskyttelsen.
Etter behandling i fylkesutvalget, fikk næringsområdet den avgrensingen som er vist i
kommunedelplanen. I og med at arealet vist som friområde nå er mindre, mener
fylkesrådmannen argumentene for å beholde friområdet som en buffer mot viktige
kystlandskapsverdier og kulturminnested er styrket. Det å etablere tiltak i friområdet som vil
virke negativt på landskap, naturmangfold og friluftsliv er i strid med forutsetningene da
næringsområdene ble etablert.
Konsekvens for landskap og kulturmiljø
Det kommer frem i planbeskrivelsen at deponering av løsmasser er tenkt som et avbøtende
tiltak for å skjerme kulturmiljøet rundt Avaldsnes fra den fremtidige industriutbyggingen.
Fylkesrådmannen mener at dette tiltaket, etablert innenfor friområdet, ikke vil være et egnet
avbøtende tiltak. Det vil fungere som en vegg mellom kulturmiljøet på Avaldsnes og
opplevelsen av seilingsleden gjennom Karmsundet mot sør. Deponering av løsmasser slik det
er foreslått vil bryte med kulturlandskapets småknausete særpreg da planen mangler
tilstrekkelige føringer som sikrer at naturlige terrengformasjoner bevares. Fylkesrådmannen
mener at deponering av løsmasser som beskrevet vil forringe opplevelsen av det nasjonalt
viktige landskapet rundt Avaldsnes.
Eventuell deponering av løsmasser må tilpasses og revegeteres med stedegen vegetasjon slik
at det oppleves som en naturlig del av landskapet. Det lave knausete landskapet i friområdet
må i størst mulig grad bevares, da det har betydning for opplevelsen av kongesetet Avaldsnes,
og plasseringen på et strategisk sted langs seilingsleden i sundet.
Konsekvens for naturmangfold
Som nevnt tidligere, er det registrert flere naturverdier i nærheten av planområdet.
Naturverdiene er gjort greie for i fylkesmannen sin uttale, datert 24.10.19: «Planlagt utvidelse
av industriområde er i nærheten av Forøya viltområde. Dette er et viktig beiteområde for både
lokalt hekkende, samt trekkende/ikke-hekkende vadefugl. I tillegg er det et viktig beiteområde
for et stort antall individ og arter av dykkende ender. Dette området er spesielt viktig fordi det
ligger nært Tednholmen naturreservat, som er et viktig raste- og overvintringsområde for
sjøfugl. Det er også et hekkeområde for sjøfugl. Eksisterende næringsområde har ført til at
mesteparten av viltområdet Flatskjer er borte. Dette var et beiteområde for andefugler. Derfor
er det ekstra viktig å ivareta de økologiske funksjonene for Forøya viltområde som et godt
næringssøksområde. Viltområdet innbefatter Forøya med omkringliggende grunnmarine areal.
Dette området har nasjonal verneverdi, og vurderes for vern i pågående prosess med såkalt
supplerende vern.»
Maksimal helling av vollen er i bestemmelsene oppgitt å være 1:2. I så bratt helling vil en
kunne regne med en viss avrenning av sediment. I enkelte parti ser det av kart ut til at vollen i
tillegg vil bli liggende i bratt skråning mot sjøen. Det utgjør en sjanse for at vollen vil kunne føre
til partikkelavrenning og uheldig tilførsel av sediment i de grunne marine områdene. Tilførsel
av finsediment vil kunne redusere verdien som det marine næringssøkområde for fugl.
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Konsekvens for friluftsliv
Vollen blir liggende inne i friområdet. Samme området er også vist som regionalt friluftsområde
i regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning. Etablering av en voll i det forholdsvis smale
belte som er igjen av friområdet kan bidra til å redusere friluftsverdien

Figur 2 Nordlig del av Stutøya er vist som regionalt friluftsområde i regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning

I saksdokumentene er det nevnt at et avbøtende tiltak kan være å etablere tursti. Planen
legger imidlertid så få føringer for utforming av vollen at det er vanskelig å vite hvordan dette
lar seg løse. I og med at området er vist som regionalt friluftsområde, mener fylkesrådmannen
at planen bør sikre friluftslivinteressene i større grad enn det planen legger opp til.
Innsigelse til etablering av voll
Fylkesrådmannen foreslår derfor innsigelse til § 8 i områdereguleringsplanen. Dette fordi
deponering av løsmasser innenfor friområdet vil være et fremmedelement i et kulturlandskap
av nasjonal interesse og forringe opplevelsen av kulturmiljøet rundt Avaldsnes. Vollen vil også
kunne ha uheldig konsekvenser for naturmiljø og friluftsinteressene.
Bruk av overskuddsmasser
Fylkesrådmannen ber også kommunen om å utrede alternativ bruk av overskuddsmassene.
Det er viktig å sikre at masser blir utnyttet på en samfunnsmessig god måte, som ikke kommer
i konflikt med viktige natur- og landbruksinteresser. I og med at masseoverskuddet i denne
planen er stort, vil vi oppfordre kommunen til å utarbeide en massedisponeringsplan. En slik
plan må kartlegge massebalansen i prosjektet og vise hvordan overskuddsmasser kan brukes
best mulig. En naturlig del av en slik plan vil også være å kartlegge prosjekter i kommunen
som kan ha behov for fyllmasser. Prinsipp for utforming av en massedisponeringsplan er gitt i
regionalplan for massehåndtering på Jæren, retningslinje 3.1.
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Konklusjon
Fylkesrådmannen fremmer flere innsigelser til områdereguleringsplanen. Dette fordi planen
gjennom bestemmelsene ikke sikrer at området blir utnyttet i tråd med føringer gitt i ATP –
Haugalandet. Bestemmelsene sikrer heller ikke tetthet og krav til parkering gitt for denne typen
næringsområder i regionalplan for areal og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet).
Planen redegjør ikke for hvilke konsekvenser ulik type industri kan ha for naturmangfold og
friluftsliv.
Fylkesrådmannen har videre innsigelse til etablering av en voll i friområde. Da Veldeøyene sør
ble planlagt for næringsutvikling var det et avgjørende grep at det verdifulle kyst- og
kulturlandskapet mot Avaldsnes fikk en naturlig landskapsmessig beskyttelse. Stutøya var
ment å være en viktig del av denne beskyttelsen. Det er derfor uheldig at det nå blir lagt til
rette for en voll i denne buffersonen. Deponering av løsmasser slik det er foreslått vil bryte
med kulturlandskapets småknausete særpreg da planen mangler tilstrekkelige føringer som
sikrer at naturlige terrengformasjoner bevares. Fylkesrådmannen mener at deponering av
løsmasser som beskrevet vil forringe opplevelsen av det nasjonalt viktige landskapet rundt
Avaldsnes. Vollen kan også virke negativ på frilufts- og naturverdiene i området.
For å redusere uheldig landskapsvirkning, mener fylkesrådmannen det bør formuleres krav til
maksimumshøyde for bygg, og utforming av bygninger og industriområdet. Det blir foreslått
innsigelse til manglende bestemmelser for disse temaene
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Karmøy kommune
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4250 KOPERVIK
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Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr. 86, bnr. 79 219 og 220 - Områderegulering Stutøy - Plan
4080 – Oversendelse av dispensasjon fra kulturminneloven
Vi viser til forslag til områderegulering for etablering av industriområde på Stutøy som ble
lagt ut til offentlig ettersyn 27.08.19, samt tidligere korrespondanse. Fylkesrådmannen har
vurdert planforslaget som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Planforslaget er i konflikt med den automatiske fredningen av ett kulturminne (id 220580)
og er derfor oversendt Riksantikvaren som søknad om dispensasjon fra den automatiske
fredningen. Arkeologisk museum, UiS, har også gitt Riksantikvaren sin anbefaling til
planforslaget.
Riksantikvaren finner at forslaget til områderegulering for Stutøy – plan 4080 – kan
godkjennes uten at det foretas en arkeologisk utgraving av det berørte kulturminnet (id
220580), jf. vedlegg.
I henhold til Riksantikvarens vedtak skal kulturminnet med id 220580 merkes i plankartet
som bestemmelsesområde gitt nr. #1.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser, til erstatning for den
foreslåtte bestemmelsen § 12:
«Det berørte automatisk fredete kulturminnet id 220580, som er markert som
bestemmelsesområde #1 i plankartet, kan fjernes uten ytterligere arkeologiske
undersøkelser.»
Riksantikvaren har bedt Rogaland fylkeskommune understreke at dispensasjon fra den
automatiske fredningen gjennom planvedtak forutsetter at ovennevnte tekst innarbeides i
reguleringsbestemmelsene. Vi understreker derfor at dersom ovennevnte tekst ikke
innarbeides i reguleringsplanen fellesbestemmelser, er dette brevet å oppfatte som en
innsigelse til planen.
Med hilsen
Jan Geir Auestad
Fylkeskonservator
Marianne Enoksen
rådgiver
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Uttale - Offentlig ettersyn plan 4080 områderegulering Stutøy nord 86/79,
219, 220, Karmøy
Områdereguleringsplanen mangler tilstrekkelig vurderingsgrunnlag når det gjelder naturmangfold. Planen mangler også føringer for industriområdet, som følger opp retningslinjer i
Regionalplan for Haugalandet og statlige planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging. Det er mange gode intensjoner med planen, men ikke alle er sikret godt nok i
plandokumentene. På grunn av mangler og de samlede virkningene planen åpner for,
fremmer vi innsigelse til planen med forslag til løsning. Vi har også faglige råd til ROS-analyse,
overvannshåndtering, landskap og friluftsliv.
Vi viser til brev datert 11. september 2019. Saken gjelder offentlig ettersyn av overnevnte
områdereguleringsplan i Karmøy kommune. Planområdet er om lag 230 dekar, 105 deker er avsatt
til industriområde. Av dette inngår om lag 65 dekar i gjeldende plan, mens 40 dekar er en utvidelse i
samsvar med godkjent kommuneplan. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for
industrivirksomhet i området, inkludert tungindustri. Planen har ikke krav til type industri eller
parkeringskrav. Planformålet er i tråd med gjeldende kommuneplan. Mellom byggeområdet og
sjøen er det vist et friområde med en bredde på om lag 100 meter. Det er også regulert inn en voll i
friområdet for å avgrense den fremtidige industriutbyggingen mot kulturvernområdet ved Avaldsnes
kirke.
Industriformål
I Regionalplan for areal- og transport på Haugalandet er Stutøy/Husøy vist som næringsområde med
arealkrevende virksomhet, næringskategori 4; som område langs hovedvegnettet og i ytterkant av
by-/tettstedsstrukturen. Med bakgrunn i tilhørende retningslinje under punkt 19 a skal slike områder
tilrettelegges for næringsbebyggelse med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet. De
foreslåtte bestemmelsene avgrenser ikke hvilken type industri som skal etableres. Kontorvirksomhet
skal etter regionalplanen legges til sentrumsområder, for å bygge opp under sentrumsstrukturen og
sentrumsutviklingen. Fylkesmannen vurderer at bestemmelsen må klargjøres slik at regionalplanens
retningslinjer innarbeides i tilstrekkelig grad. Kontorvirksomheter må ikke tillates da dette ikke vil
bygge opp under hovedformålet med virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet. Det fremstår for oss som litt uklart om kommunen ønsker å legge til rette for næring eller
industri. Dette er to ulike areal-kategorier etter plan- og bygningsloven. Selv om kommunen reelt
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ønsker å legge til rette for industri, er det likevel de samme prinsippene som gjelder når det kommer
til avgrensing av type virksomhet. Maks parkeringsdekning per 100m2 BRA for bil og minimum for
sykkel må også sikres i bestemmelsene.
Fylkesmannen har med dette innsigelse til § 1 slik den nå foreligger.
Boliger
Vi stiller spørsmål til § 4 om boliger, vi kan ikke se at det er eksisterende boliger innenfor
planområdet. Vi antar at bestemmelsen er lagt inn ved en feil og legger til grunn at denne tas ut.
Naturmangfold
Planlagt utvidelse av industriområde er i nærheten av Forøya viltområde. Dette er et viktig
beiteområde for både lokalt hekkende, samt trekkende/ikke-hekkende vadefugl. I tillegg er det et
viktig beiteområde for et stort antall individ og arter av dykkende ender. Dette området er spesielt
viktig fordi det ligger nært Tednholmen naturreservat, som er et viktig raste- og overvintringsområde
for sjøfugl. Det er også et hekkeområde for sjøfugl. Eksisterende næringsområde har ført til at
mesteparten av viltområdet Flatskjer er borte. Dette var et beiteområde for andefugler. Derfor er
det ekstra viktig å ivareta de økologiske funksjonene for Forøya viltområde som et godt næringssøksområde. Viltområdet innbefatter Forøya med omkringliggende grunnamarine areal. Dette
området har nasjonal verneverdi, og vurderes for vern i pågående prosess med såkalt supplerende
vern
På Stutøya er det en lokalt viktig forekomst av naturtypen strandeng og strandsump. Her er det
svært viktige forekomster av naturtypen strandeng og strandsump. Næringsområde nær strandeng
og strandsump på Stutøya vil sannsynligvis forringe denne naturtypen sterkt.
Dersom det åpnes opp for næring som kan gi utslipp til sjø, både i anleggs- og driftsfase, må naturverdiene nevnt ovenfor skjermes i helt nødvendig grad. Avhengig av hvilken type industri som blir
bygget opp, må det også legges vesentlig vekt på langsiktig økt støy- og støvforurensning for nevnte
naturverdier.
Med bakgrunn i dette, er det svært viktig at planlegging for industri i disse områdene gjøres på en
skånsom måte. Dette stiller også strenge krav til utredningsgrunnlaget i slike plansaker som berører
viktige naturinteresser. Alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 i, jf. naturmangfoldloven § 7. Planområdet mangler
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 8. Det er blant annet nevnt at det er
funnet kystlynghei som er en utvalgt naturtype. Det må sikres hvilken type industri som kan
etableres seg i industriområde med bakgrunn i tilstrekkelige naturtypekartlegginger innenfor
planområdet. Slike naturtypekartlegginger mangler nå og Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse
til planforslaget slik det foreligger, jf. føre-var prinsippet i §9 i naturmangfoldloven. Det må
gjennomføres naturtypekartlegginger av planområdet og gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven med utgangspunkt i punktene vist til ovenfor. Vi minner om at kartleggingen må foregå i
vekstsesongen. Basert på dette beslutningsgrunnlaget må det setters krav til type industri som kan
etableres i planområdet, slik at de negative konsekvensene for naturverdiene i og ved planområdet
blir minst mulig. Det er i den sammenheng også viktig å hindre utslipp til sjø og redusere støy- og
støvforurensning mest mulig.
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Landskap og friluftsliv
Planforslaget innebærer at vollen legges inn i friluftsområdet. Sammen med utvidelsen av
næringsarealene kan dette bidra til å svekke friluftsinteressene i området. For å redusere de
negative konsekvensene for friluftsliv må planen sikre at allmennheten fortsatt har tilgang til
strandsonen. Fylkesmannen stiller spørsmål til hvorfor vollen er lagt på utsiden av industriområdet.
Da vollen kan bidra til å redusere friluftskvalitetene anbefaler Fylkesmannen at kommunen/
planlegger vurderer hvilke funksjoner området kan få med kompenserende tiltak for friluftskvalitetene. Til eksempel kan det her være aktuelt å opparbeide en turveg/sti innenfor friområdet for
å tilrettelegge for allmenn ferdsel. Fylkesmannen gir faglig råd om at det i planbestemmelsene
legges inn at det kan etableres tursti i friområdet. Andre kompenserende tiltak for å fremme hensyn
til friluftsliv og allmenn ferdsel bør også vurderes. Kommunen/planlegger bør i den sammenheng
særlig vurdere om vollen kan gis en funksjon som også fremmer/støtter opp under områdets
funksjon som friluftsområde.
I §8 i bestemmelsene står det: «Der det fremgår av plankartet kan det i friområdet deponeres løsmasser.» Vi legger til grunn at det henvises til område #2. Det er viktig at områdene for mellomlagring av masser lokaliseres med tilstrekkelig avstand fra kyst for å unngå sedimenttilførsel i
grunnvannsområdet. Det er også viktig at masser ikke mellomlagres i friluftsområdet. Fylkesmannen
har derfor faglig råd om at planen avgrenser deponering av løs-masser innenfor område #2 for voll.
Videre har vi faglig råd om at det sikres i bestemmelsene at det må unngås sedimenttilførsel i
grunnvannsområdet.
Etablering av en voll kan være med på å dempe inntrykket av industri i friområdet og skjerme innsyn
fra Avaldsnes. Det er viktig at vollen får en utforming som er tilpasset kulturlandskapet.
Fylkesmannen gir faglig råd om å legge inn rekkefølgekrav som sikrer etablering av vollen før
området bebygges.
For å sikre at vollen faktisk fungerer som en skjerming av industrien, er det viktig at høyden av vollen
samsvarer med høyden til bygningene i industriområdet. Fylkesmannen gir faglig råd om at
reguleringsbestemmelse § 3 angir kotehøyde for høyden på bebyggelsen i industriområdet. Denne
høyden må samsvare med høyden til vollen.
ROS-analyse
Det er vanskelig i ROS-analysen å gi en tilstrekkelig vurdering av skadeomfanget av risiko og
sårbarhetsforhold når det ikke er avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres. Fylkesmannen
vil minne om at det er viktig at forholdene som er avdekket i ROS-analysen avklares så snart en vet
hvilken type virksomhet som skal etableres og gir faglig råd om at dette sikres i bestemmelsene.
Det fremkommer av ROS-analysen at en del av planområdet er utsatt for stormflo og havnivåstigning. For å redusere skadeomfanget nevnes det at området kan planeres, eventuelt kan det
settes høydebegrensninger på bygningsmassen. Fylkesmannen fremmer faglig råd om å legge inn
hensynssone mot stormflo i det berørte området med tilhørende planbestemmelse som sikrer at
bygningsmassen skal ligge på minimum kote 2,5.
Overflatevann
Det står i ROS-analysen at overvannshåndtering er tatt hensyn til gjennom kommunalteknisk norm,
planbestemmelser og teknisk forskrift, blant annet i form at høydeplassering av bygninger og
overvannshåndtering. Fylkesmannen kan ikke se at dette er sikret i planbestemmelsene. Det er ikke
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lagt inn bestemmelse angående høydeplassering av bygg. Fylkesmannen viser til kommuneplanen
pkt. 5.12: Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000). Unntatt fra dette er
bygningsarealer der sjøvannsinntrengning ikke vil påføre bygningen skader. Det gis faglig råd om at
laveste gulvnivå sikres i plankart eller angis i bestemmelsene samsvarer med bestemmelsene i
kommuneplanen. Det forutsettes også at overvannshåndtering er i tråd med kommuneplanen pkt.
3.2.
Rekkefølgebestemmelser
Fylkesmannen gir faglig råd om at rekkefølgebestemmelsene sikrer følgende:
-

Avbøtende tiltak i forbindelse med støy i tråd med retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen (T-1442).
Avbøtende tiltak i forbindelse med beredskap og ulykkesrisiko i tråd med gjeldende
forskrifter og i samråd med ansvarlige myndigheter.
Avbøtende tiltak i forbindelse med luftkvalitet i tråd med retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520).
Dersom det finnes nødvendig kan det stilles krav til ytterligere konsekvensutredning for
tiltaket, jf. forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II.

Med hilsen

Harald Thune
ass. fylkesmann

Marit Sundsvik Bendixen
konst. fylkesmiljøvernsjef
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Forslag til plan 4080 områderegulering for Stutøy – 86/79, 219, 220, Avaldsnes,
Stutøy, gnr. 86, bnr. 219, Karmøy kommune, Rogaland. Tillatelse til inngrep i
automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd
Konflikt med steinalderlokalitet id 220580

Vi viser til deres brev av 27. september 2019, der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til
forslag til områderegulering for Stutøy, Avaldsnes , gnr. 86, bnr . 219, i Karmøy kommune.
Innenfor reguleringsområdet er det registrert en steinalderlokalitet med id 220580i den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminne t er fredet i medhold av lov 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter ku lturminneloven § 1 nr. 1.
Nærmere om planforslaget
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industrietablering. Det er utarbeidet
konsekvensutredning for plan 4080.Planforslaget vil erstatte gjeldende områderegulering plan
4065 og deler av plan 488.
Gjeldende områderegulering 4065ble godkjent i 2017.Målsetningen med den planen var
avgrenset til å gi hjemmel for arkeologisk utgraving av kulturminner innenfor området (id
220576og 220579). Utgravningene ble foretatt i 2018.
Beskrivelse av kulturminne t
Arkeologisk museum påviste flere lokaliteter på Stutøy i 1986 og 1992.Rogaland
fylkeskommune gjennomførte våren 2016 nye arkeologiske registreringer , i form av
overflateregistrering, prøvestikking og maskinell søkesjakting. Denne r egistreringen ble foretatt
i forbindelse med tidligere plan arbeid for plan nr. 4065 (områderegulering for Stutøy) og 488
(nordre del av Stutøy). Formålet med registreringen i 2016var å gjenfinne og avgrense de
lokalitetene som tidligere var påvist av Arkeo logisk museum , samt å søke etter ytterligere
lokaliteter.
Forslaget til områdeplan som nå legges fram innebærer fjerning av steinalderlokalitete n id
220580som ligger på den nordre del en av Stutøy. Lokaliteten ble første gang registrert av
Arkeologisk museum, på grunnlag av funn i ett prøvestikk. Ved registreringen i 2016ble det
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også kun gjort funn i ett prøvestikk . Totalt er det innenfor lokaliteten kun gjort tre funn: to
avslag og ett mikroavslag. På grunnlag av disse funn ene og topografi en er lokali teten avgrenset
til et område på 487 m 2. Funnmaterialet sier ikke noe om mulig datering . Sett i sammenheng
med strandlinjekurven og funnmateriale t fra de andre lokalitetene på Stutøy, er det sannsynlig
at lokaliteten kan plasserestil overgangen senmesolitikum / tidligneolitikum.
Landskapet i den nord re del av Stutøy er i dag ubebygd og består av småkupert terreng med
høyde opp til 16 moh., og det er preget av lynghei og mindre myrområder. Området benyttes i
dag som beitemark og turterreng. Lokali teten ligger i dag på 8-9 moh. Ved 6-8 meter høyere
havnivå, ville området bestått av en større øy med mindre øyer og holmer omkring. I
overgangen mellom eldre og yngre steinalder lå steinalderlokaliteten p å en av de mindre øyene.
Øvrige automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet er foreslått regulert til
hensynssoned), H730_1-4, med tilhørende bestemmelser (§ 9). A lle disse kulturminnene ligger i
et større friluftsområde langs hele Stutøys sjøside, som en buffer mellom industriområdet og
sjøen.
Riksantikvaren uttalte seg for øvrig i brev av 7. mars 2017til områderegulering for Stutøy,
plannr. 4065.Det ble da gitt tillatelse til å fjerne steinalderlokalitetene id 220576,220577, 220578
og 220579,med vilkår om utgravning. I etterkant ble det gjort en endring av planen , ved at id
220577og 220578ble regulert til hensynssonebevaring. Dette er videreført i forslaget til den nye
områdeplanen. De to øvrige lokalitetene id 220576og 220579ble utgravd av Arkeologisk
museum i 2018.
Rogalan d fylkeskommune bemerker
Rogaland fylkeskommune anbefaler at den nye områdeplanen godkjennes, og at det gis
dispensasjon for steinalderlokaliteten med id 220580.Det tilrås at kulturminnet kan fjernes uten
ytterligere arkeologiske undersøkelser.
De registrerte steinalderl okalitetene på Stutøy viser spredt aktivitet omkring det som har vært
en større øy og flere små øyer og holmer. Id 220580representerer trolig et kort opphold på en
av de mindre øyene.
Fylkeskommunen nevner at f unnene i prøvestik ket som ble gravd i 2016gjør det vanskelig å
avskrive lokaliteten, men at den er sparsommelig og det er lite som tyder på at den er
omfattende. De tre funnene er gjort ved to ulike registreringer og de ligger spredt. Det er ikke
påvist kulturlag, kullrest er, stratigrafiske funnkontekster eller klare funnkonsentrasjoner.
Kulturminnet er ikke synlig på markoverflaten, og vurderes å ha liten opplevelsesverdi.
Flere lokaliteter er tidligere dispensert og utgravd på Stutøy, og fylkeskommunen mener at
kunnskapsbildet om bosetning og aktivitet på Stutøy i overgangen
senmesolitikum/tidligneolitikum allerede er godt belyst. L okaliteten har trolig ikke et
kildemateriale som gir økt kunnskap om bosetning og utnyttelse av området i forhistorisk tid.
Arkeolog isk museum, UiS, bemerker
Arkeologisk museum har i brev datert 7. oktober 2019uttalt seg. Museet slutter seg til at den
berørte steinalderlokaliteten kan dispenseres, og uten vilkår om ytterligere arkeologisk
gransking. Museet legger til grunn at lokaliteten har et relativt lite kunnskapspotensial, og at
det i området allerede er undersøkt flere lokalitete r .
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Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke -fornybare ressurser og arbeide for at
kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering av de kulturminnefaglige
verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige hensyn.
I denne saken slutter Riksantikvaren seg til de vurderingene som er gitt i tilrådningene fra
regional kulturminneforvaltning, uten mye nytt å tilføye, og innvilger dispensasjon uten at det
stilles vilkår om ytterligere arkeologisk gransking .
Riksantikvaren finner , etter en samlet vurdering , at plan 4080områderegulering for Stutøy kan
godkjennes uten at det først foretas en arkeologisk utgravning av det berørte kulturminne t id
220580før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 10. oktober 2019.
Kulturminne t id 220580er merket i plankartet som Bestemmelsesområdeog gi tt nr. #1.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser, til erstatning for den foreslåtte
bestemmelsen § 12:
«Det berørteautomatiskfredetekulturminneneid 220580, somer markertsombestemmelsesområde
#1 i
plankartet,kan fjernesuten ytterligere arkeologiske
undersøkelser.»
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnt e
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.Riksantikvaren ber Rogaland fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Karmøy kommune. Vi ber også om at
foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til Rogaland fylkeskommune i saken, vedl egges
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og Rogaland fylkeskommune ikke finner å ville reise innsigelse mot
planen, må fylkeskommunen um iddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i
så fall normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen
Isa Trøim (e.f.)
seksjonssjef
Atle Omland
seniorrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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E134 - Uttale til høring - Plan 4080 - Områderegulering for Stutøy - Gnr. 86
bnr. 79, 219, 220 - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til høringsbrev datert 12.09.2019. Planarbeidet gjelder plan 4080 og
omfatter utvidelse av industriområdet på eiendom gnr. 86 bnr. 39 m.fl. i 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.
Planområdet har adkomst fra E134. Statens vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet
til riksveg og vi uttaler oss som vegeier samt regional sektormyndighet for trafikksikkerhet.
Statens vegvesen har i brev datert 16.09.2015 og 16.02.2017 uttalt at:


Vegformål i gjeldende plan må videreføres i ny plan.



Planen må ivareta trafikksikkerhet og universell utforming for alle trafikantgrupper.



Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av veganlegg som
berører E134.

Vedlagt konsekvensutredning viser en forventet trafikkvekst på mellom 165 til 900 ÅDT som
følge av aktivitet i planområdet. På bakgrunn av denne økningen mener Statens vegvesen at
det er behov for rekkefølgekrav i planen som innbefatter tilstrekkelig vegstandard med gode
løsninger for alle trafikantgrupper før området kan tas i bruk. I vedlagte plandokumenter blir
det fremstilt at det ikke er planer for tilbud til myke trafikanter, til og fra havneområdet på
Husøy. Dette er ikke korrekt da ny veg med system for myke trafikanter ligger inne i
handlingsprogrammet til NTP 2018-2023 (2029).
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Statens vegvesen har hatt en gjennomgang av planproduktene og mener at planen ikke
virker tilstrekkelig gjennomarbeidet med tanke på trafikkløsningene.
På bakgrunn av dette har Statens vegvesen følgende merknader til planarbeidet:


Vegformål er ikke videreført i ny plan, og planbestemmelsene mangler et kapittel om
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er mulig at plankartet mangler
nødvendig sideareal («annen veggrunn») langs vegen for å ivareta hensyn til drift og
vedlikehold, samt et midlertidig anleggsbelte for framtidig utbedring av E134.
Følgende formål knyttet til E134 må innlemmes i plankart og planbestemmelser: (1)
Veg, (2) fortau/gang- og sykkelveg, (3) annen veggrunn og (4) midlertidig
anleggsbelte.



Adkomst fra E134 til industriområdet er ikke tilfredsstillende utformet i forhold til
trafikksikkerhet for myke trafikanter. Plankartet må ta med et tilstrekkelig område for
å utforme krysset med en tilfredsstillende kryssing for myke trafikanter. Utformingen
må være knyttet til vegkanten av E134, og ikke til vegkant av gang- og sykkelveg slik
den er nå.



Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av veganlegg som
berører E134.



Planbestemmelsene må stille rekkefølgekrav om å utbedre eksisterende vegsystem
samt etablere fortau/gang- og sykkelveg forbi eiendommen før området kan tas i
bruk, slik at tilstrekkelig vegstandard og trafikksikkerhet for myke trafikanter blir
ivaretatt.

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Ivar Kalkvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Dato:
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Uttale til forslag til - PLAN 4080 - områderegulering for Stutøy - Husøy GBnr. 86/79, 219, 220 - Karmøy kommune - Rogaland fylke
Vi viser til deres brev av 13.09.2019 vedrørende forslag til områderegulering for Stutøy,
samt vår uttale av 21.12.2015 til oppstart av planarbeidet.
Av mottatte dokumenter fremkommer det at «Formålet med planen er å legge til rette for
industrietablering i området. Planen skal også redegjøre for tiltak som kan gjennomføres
for visuelt å skjerme den framtidige industriutbyggingen med tanke på kulturvernområdet
ved Avaldsnes kirke».
Det er en statlig målsetting at en større andel av godstransporten skal gå sjøveien. I den
forbindelse er det viktig at forholdene blir lagt tilrette for effektive og sikre
transportløsninger mellom land og sjø. Havneområdet på Husøy ligger sentralt til i forhold
til hovedleden, som går langs kysten. I utviklingen av Husøy som logistikk-knutepunkt er
tilgangen til tilstrekkelig og egnede areal i Husøyområdet viktig. Kystverket er positiv til
fremlagt forslag til regulering.

Med hilsen
Anne Britt Ottøy
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Karmsund Havn IKS
Fiskeridirektoratet

Postboks 186
Postboks 185 Sentrum

5501
5804

HAUGESUND
BERGEN

Regionkontor Vest
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

HAUGALAND
BRANN OG REDNING IKS
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Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale Brann – Plan 4080 Områderegulering Stutøy
Brannvesenet ber om at det tas med i planbestemmelsene at teknisk plan med brannvannskapasitet
skal dokumenteres i hver byggesak.

Vennlig hilsen
Tove Aksdal │ forebygger
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Direkte: (+47) 90 78 68 73 │ Sentralbord: (+47) 91 91 01 11
E-post: tove.aksdal@hbre.no
Nettside: www.hbre.no
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Karmøy kommune
Postboks 167
4292 Kopervik
v/ seniorarkitekt Jarle Stunes

Veldetun Velforening
v/ leder Morten Roth Stranden

Høringskommentarer til Plan 4080 – Husøy - Stutøy
Dette er Veldetun Velforenings kommentarer til forslag til områderegulering for Stutøy – gnr 86/79, 219, 220.
Det er å bemerke at reguleringsområdet er utvidet mot nord i forhold til vedtatt kommuneplan. Det framstår
besynderlig at dette ikke er kommentert i sakspapirene. Veldetun Velforening ønsker en større frisone fra
sjøen enn angitt i de presenterte planene. Dette vil muliggjøre en beskyttelsesvoll med akseptabel helning, i
tillegg til et areal som kan disponeres av lokalbefolkningen som rekreasjonsområde. Det er i dag mye brukt til
fiske fra land og en del som turmål, men har etter vårt syn et stort videre potensial som rekreasjonsområde.
Vi anser en minimum avstand fra strandsonen til å ligge i området 100-150 meter, men dette bør beskrives i
en kvalitetsmessig forsvarlig dokumentasjon.
Den planlagte vollen bør være angitt med en minimumshøyde. Per nå er det kun angitt en maksimumshøyde,
noe som virker ulogisk. Veldetun Velforening anser en minimum kotehøyde på rundt 20 meter som passende.
De vedlagte skissene og fotomontasjen er av svært dårlig teknisk kvalitet og anses som uegnet til å gi et bilde
på hvordan situasjonen vil bli. Slik det framstår nå, er det etter vårt syn uegnet som beslutningsunderlag.
Veldetun Velforening anser en befaring av relevante beslutningstagere til lokasjonene som er beskrevet i
fotomontasjene til å være en forutsetning for å gi et godt nok underlag før beslutning.
Maksimum høyde på lyspunkter på reguleringsområdet bør være lavere enn kotehøyde på skjermingsvollen.
Den samlende lysbelastingen fra området er per i dag skjemmende og det bør være ytterligere begrensninger
på både lysmengde, retning, samt krav om at lys skrues av når de ikke blir brukt. (Det kan i denne forbindelse
nevnes at de fire 60 meter høye «monstermastene» som ble satt opp på godsterminalen, kom som en stor
overraskelse for beboerne og vi kan ikke se at det var åpning i gjeldende reguleringsplan for dette området for
at disse kunne settes opp.)
Veldetun Velforening har gjentatte ganger krevd en overordnet konsekvensutredning og ROS-analyse for HELE
Husøyområdet i tillegg til de som kreves for de enkelte reguleringsplaner. Dette er vesentlig og anses som en
forutsetning for å få et bilde på den totale negative belastingen fra området mot naboene. Flere delvis
negative konsekvenser som i seg selv kan være akseptable, kan muligens i sum gi en kumulativ negativ
konsekvens over det akseptable.
Veldetun Velforening ønsker ikke støyende industri noe nærmere bebyggelsen. Det bør være krav i
planbestemmelsene at områdene skal brukes til kontorfasiliteter eller lagring og at det skal være nattestilt i
perioden 2300-0700.
Dette forslaget til reguleringsplan utløser krav om en konsekvensutredning og Risiko og Sårbarhetsanalyse,
ref. plan- og bygningslover $4-3. Når kommunen da velger å ikke gjøre en separat ROS-analyse, men å
inkludere en generell ROS-analyse for hele kommunen fra 2016 (Kommune-ROS), fremstår dette besynderlig

og i vår mening mangelfullt. Vi tolker loven slik at det bør ligge til grunn en spesifikk, Både KU og ROS-analyse
for den enkelte reguleringsplan. (I tillegg til en overordnet KU som tidligere nevnt)
Vi vil under prøve å sammenstille våre kommentarer til dokumentet KU og ROS for Plan 4080:
1.2
Vi skjønner ikke logikken i at det ikke blir utarbeidet en ny ROS-analyse. Dette er ikke forståelig
beskrevet.
2.5
Som beskrevet i KU, er området på Stutøy definert som landskapsområde av «særlig høy verdi», som
eneste området på Karmøy nord for Liknes. Det at det tidligere ikke er tatt hensyn til dette i tidligere
utbygginger, og at dette brukes som en begrunnelse for at en videre utbygging er akseptabel, framstår etter
vårt syn som merkelig. Vi mener at en nedsprengning, planering og industribygging på et område som er
definer som så verdifullt, vanskelig kan ses på som annet å ha en «svært negativ» konsekvens, selv med
avbøtende tiltak som en beskyttende voll.
2.7 Vi opplever ikke at brudd på forurensningsgrenser fra virksomhetene i Husøyområdet gir konsekvenser for
«synderene». Vi opplever til stadighet utslipp av lukt over tillatte grenser, støvutslipp, utslipp til sjø, plagsom
støy og lysforurensing utover det forventede, uten at det ser ut som det virker som om noen har
sanksjonsmyndighet eller tar aksjon. Hva er vitsen med retningslinjer, hvis brudd på disse ikke gir
konsekvenser?
2.8 Trafikken per i dag langs Husøyveien er hasardiøs og ikke ansvarlig fra et trafikksikkerhetsmessig
perspektiv. Vi hører at mange gående og syklende er skremt fra å bruke veien av redsel fra å bli påkjørt. Et
fartgrense på 30 km/t bør være maksimum, som beskrevet. Per i dag er nok gjennomsnittsfarten på enkelte
deler av strekningen på rundt 70-80 km/t.
4.2 Etter vårt syn burde konsekvensen for «Landskap», «Forurensing», «Transportbehov og energiløsninger»
vært satt til «Svært negativ» og ikke «Negativ».
Den framkommer ikke hvem som har foretatt konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen framstår
mangelfull og til dels subjektiv. Konsekvensutredningen burde vært foretatt av en uhildet part i saken. Vi
ønsker derfor en ny KU, inkludert en spesifikk ROS som beslutningsunderlag før saken blir videre behandlet.

Med vennlig hilsen

Veldetun Velforening
ved leder
Morten Roth Stranden

Til:

KARMØY KOMMUNE

Dato:

25 oktober 2019

Fra:

Karmlund Velforening

Tilsvar på PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY – GNR. 86/79, 219 og
220.
Vi må med dette nok en gang påpeke at HELE Husøy må reguleres samlet, slik at den totale
sammenhengen blir ivaretatt. Dette har kommunen lovet flere ganger på infomøter og i andre
korrespondanser. Samlet er de negative konsekvensene så store i sum at det må tilrettelegges og
planreguleres i henhold til helheten. Med dette vil en samlet regulerings plan verne beboelsen rundt
Husøy fra forurensningen av lukt, støy, lys og ulovlige utslipp til sjø. Nå må kommunen se på dette fra de
rundt 1000 beboerne sin side, og alle de uutholdelige plagene mange sliter med.
Saksbehandler understreker at det er ikke sikkert plagene beboerne opplever er over tillatt
utslipps tillatelser. Når det kommer inn over 150 skriftlige klager/rapporteringer pr måned (i flere km
avstand fra Husøy), så er det helt klart over de grenseverdiene som er satt. Samtidig refererer
saksbehandleren til at de innrapporterte hendelsene befinner seg innenfor en radius på 1,5 km. I
realiteten er det 2,5 km i luftlinje fra Husøy (kilden) til noen av de ytterste innrapporterte hendelsene
(ref. logg fra Purenviro). Dette er en av mange - en sterk indikasjon at saksbehandleren ikke har satt seg
inn i saken. Dette er ikke første gang saksbehandlere undervurderer konsekvensene med utbyggingen
på Husøy. Vi kan understreke at det ikke kun er lukt som rapporteres inn på «husøy.lukter.no», men
også støy og andre plager.
Med 150 klager i måneden og økende i takt med at folk får høre om «husøy.lukter.no», samt 810 politianmeldte forurensning til sjø (siste 2 år). Karmsund Havn og karmøykommune har selv
politianmeldt utslipp her, så er det ingen tvil at dette er over tillatt utslipp.
Vi forventer at kommunen avventer videre utbygging til de får kontroll over det som allerede er
effektuert, samt viser til en handlingsplan.

Mvh
Karmlund Velforening
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Karmøy kommune
post@karmoy.kommune.no

Per og Regine Velde
Prestanesbakken 36
4262 Avaldsnes

25.10.2019

Merknader til høring av reguleringsplan «Husøy – Stutøy – plan 4080»
Merknader er gitt som nabo og eiere av boligeiendom 87/196, 87/198, og deler av 87/25.
Merknad 1: Planbestemmelser – II Friområde
Mangler bestemmelser om minimums kotehøyde på voll
Det er planlagt en voll hvor hensikten blant annet er å skjerme «innsyn» til industri for å
bevare landskapsmessige forhold, samt å dempe ulemper fra støy. Bestemmelsen viser at
«Høyden skal ikke overstige kote 17,...», men det er ikke angitt en minimums kotehøyde på
vollen. Skal vollen oppfylle hensikten må bestemmelsene inneholde også minimums
kotehøyde på minimum 12-15.
Merknad 2: Planbestemmelser – Generelle bestemmelser om rekkefølgekrav
Mangler bestemmelser om lysforurensning mot boligområdene
§ 10 i bestemmelse omtaler at «lyskilder» ikke forstyrre farleder, men mangler
bestemmelser om lysforurensning mot boligområdene. Plagsom flombelysning fra
eksisterende havnevirksomhet og industriområde er en kjent ulempe for
boligeiendommene. I perioder har det i boliger mot Husøy vært behov for gardiner for å
unngå blending inne i stuer og soverom. Dette ble det gjort tiltak mot, og oppleves nå som
akseptabelt for dagens virksomhet. Ved utvidelse av virksomheten må det sikres av det
unngås ny lysforurensning.
Merknad 3: Arealdel – Vern av strandsonen for friluftsliv og opplevelse av naturlandskap
I saksframlegg datert 27.08.2019, er det omtalt at planen ikke får konsekvenser for barn og
unge. Dette er ikke riktig. I hele oppveksten til våre barn, har strandsonen på Husøy vært et
spennende reisemål for våre barn og andre barn og unge på Veldetun. Primært har
adkomsten vært med småbåt, kajakk, kano eller gummibåt. Utflukter primært til nordsiden
av Stutøy for bading, piknik, fri lek eller overnatting i telt.
Annen adkomst har vært via Husøy og langs strandsonen på østsiden av Stutøy. Hele denne
strandsonen er brukt til lek og «utforskning» i sommerhalvåret. Omfanget av bruken av
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strandsonen og friområdet har fulgt naturlige svingninger i alderssammensetningen av barn
og unge på Veldetun.
Vollen er i følge planbeskrivelsen planlagt med en betydelig høyde og bratte skråninger
relativ tett på strandsonen og friluftslivet. Hvordan dette vil påvirke solforhold sier
planbeskrivelsen ikke noe om. Uansett vil opplevelsen av en høy og bratt voll tett på
friområde virke svært dominerende. Strandsone-beltet (merket grønt) bør derfor økes til
fordel for størrelsen av industriområde (merket lilla) slik at vollen kan trekkes lenger mot
industriområdet og helningen reduseres. Det vil også skape mer harmoni i landskapet.
Strandsone-beltet på nordsiden av Stutøy bør økes fra planlagt 80 meter til minimum 130
meter. Strandsone-beltet planlagt i østsiden av Stutøy bør økes fra planlagt 13 meter til
minimum 30 meter inn i planlagt industriområde. I sum vil dette øke strandsonebeltet og
redusere industriområdet med ca. 23 dekar. D.v.s. at samlet industriareal (merket lilla) på
Stutøy reduseres med ca. 20 prosent, fra planlagt 109 dekar til ca. 87 dekar.
Andre merknader
Vi stiller oss videre merknader fra Veldetun Velforening

Vennlig hilsen

Per og Regine Velde
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Vår dato:

Vår ref:

30.04.2020

2019/8897

Deres dato:

Deres ref:

17.04.2020

18/564-70

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Fylkesmannen trekker innsigelsene til plan 4080 områderegulering Stutøy
86/79, 219, 220
VI viser til revidert planforslag mottatt 17.04.2020 for plan 4080 for Stutøy.
Etter avholdte drøftingsmøter ble det enighet om at Fylkesmannen kunne vurdere å trekke
innsigelsen dersom planen ble supplert med en oppdatert vurdering av naturverdier i området og
en nærmere avklaring angående overvann. Det reviderte planforslaget er nå supplert med dette.
Konklusjon
Basert på det reviderte planforslaget og drøftingsmøter avholdt 17.12.20 og 12.03.20 trekker
Fylkesmannen innsigelsene knyttet til plan 4080 for Stutøy – 80/79, 219, 220.

Med hilsen
May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksframlegg

Arkivreferanse:2019/36629- 28
Saksbehandler: Synnøve Hognestad
Avdeling: Regionalplanavdelingen

Karmøy kommune - gnr 86, bnr 79, 219, 220 - Områderegulering for Stutøy
- Plan 4080 - revidert planforslag
Sakens gang
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Fylkesutvalget

Sammendrag
Fylkesutvalget behandlet i møte 26.11.19 forslag til områdereguleringsplan for Stutøy – plan
4080 i Karmøy kommune.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 230 da. Nordlig del av planområdet er avsatt til
friområde, i tråd med kommuneplanen. Innenfor friområdet åpner planen for at det kan
etableres en voll av overskuddsmasser fra industriområdet. Kommunen mener at vollen kan gi
en bærekraftig utnyttelse av overskuddsmassene ved at den bidrar til å skjerme for innsyn fra
Avaldsnes.
Fylkesutvalget fremmet innsigelse til en rekke forhold, deriblant deponering av masse i
friområde. Det framgår av saksframlegget at fylkesrådmannen mener en slik deponering bør
skje i område avsatt til næringsformål.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter. Kommunen har framhevet at det er svært
problematisk å deponere massene på næringsområdet. Det er derfor sett på en løsning der
vollen etableres i friområdet, men med en utforming av vollen som til en viss grad bygger opp
under frilufts- og naturformål i friområdet. Med riktig utforming vil vollen ha en positiv effekt
med å skjerme kulturmiljøet på Avaldsnes fra den negative, visuelle innvirkningen
industriområdet utgjør og dermed også kunne ivareta noe av den funksjonen friområdet var
tenkt å ha, da det ble etablert.

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:
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Fylkesrådmannens innstilling
1. Rogaland fylkeskommune frafaller delvis innsigelsen gitt i sak 225/2019, vedtakspunkt 5
til planbestemmelse §8 som åpner for deponering av masser i friområdet. Etablering av
en godt tilpasset jordvoll i friområdet kan ha god avbøtende effekt med tanke på
industriområdets innvirkning på Avaldsnes. Forutsetningen for å delvis frafalle
innsigelsen er at vollen er godt tilpasset det naturlige terrenget og ikke fremstår som et
ytterligere fremmedelement sett fra Avaldsnes og kulturmiljøet. Vollen må heller ikke
være større enn nødvendig og samtidig tilpasses og revegeteres med stedegen
vegetasjon slik at den oppleves som en naturlig del av landskapet. Det kan arbeides
videre med utforming av vollen i friområdet innenfor rammene som er gitt i brev datert
04.05.2020 og grov skisse for utforming av voll datert 09.06.20.

Inge Smith Dokken
fylkesrådmann
Christine Haver
regionalplansjef
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Bakgrunn for saken
Karmøy kommune har fremmet forslag til områdereguleringsplan for Stutøy – plan 4080.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 230 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er ca. 105 da
industriområde. Av dette er ca. 65 da godkjent i reguleringsplan, mens ca. 40 da er forslag til
utvidelse i samsvar med godkjent kommuneplan.
Nordlig del av planområdet er avsatt til friområde, i tråd med kommuneplanen. Industriområdet
og friområdet ligger i kort avstand fra kulturmiljøet rundt Avaldsnes.
Allerede da Veldeøyene sør for Stutøy ble lagt inn i kommuneplanen var tanken at Stutøy
skulle beholdes som et friområde og naturlig buffersone mot Avaldsnes. Næringsområdet har
senere blitt utvidet nordover. Området nord for næringsområdet er vist som friområde i
kommuneplanen.
Planforslaget åpner for at det kan etableres en voll av overskuddsmasser fra industriområdet.
Kommunen mener at vollen bidrar til bærekraftig utnyttelse av løsmassene ved at vollen vil
skjerme for innsyn og redusere støy dersom det blir etablert virksomheter med støymisjon
innenfor området.
Saken ble behandlet i fylkesutvalget i møte 26.11.19. Det ble fattet følgende vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at planen ikke i tilstrekkelig grad fastsetter
arealbruk for området. Slik bestemmelsene er formulert, gir det ingen sikkerhet for at det blir
lagt til rette for virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet arealbruk jfr
føringer som er gitt for områder i næringskategori 4 i ATP – Haugalandet.
2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende parkeringsbestemmelser for bil
og sykkel i næringsområdet og manglende bestemmelser for minimumsutnytting av arealet, jfr
føringer gitt i ATP- Haugalandet
3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 2 da det ikke er satt
maksimum byggehøyde for anlegg og installasjoner. Dette fordi kulturlandskap av nasjonal
interesse (foreslått som KULA-område) er truet.
4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelsene §§ 3 og 5 der det
tillates for høye bygg med byggehøyde på 15 meter fra terrenghøyde og bygningsdeler som
overstiger 15 meter.
5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelse § 8 som åpner for
deponering av løsmasser innenfor friområdet. Bestemmelsen mangler tilstrekkelige føringer for
tilpassing til det naturlige, småknausete terrenget. Dette fordi kulturlandskap av nasjonal
interesse (foreslått som KULA-område) er truet. Planbestemmelse §8 ivaretar heller ikke godt
nok hensyn til naturmangfold og friluftsliv.

Problemstilling
Fylkesutvalget bes tas stilling til om de rammene for utforming av voll foreslått i brev datert
04.05.2020 og skisse 09.06.2020 på en god nok måte ivaretar formålet i friområdet og den
funksjonen friområdet er tenkt å ha, jfr innsigelsespunkt 5 i FU-sak 225/19, samtidig som det
nasjonalt viktige kulturlandskapet på Avaldsnes blir ivaretatt.
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Fylkesrådmannens vurderinger
Det framgår av vedtakspunkt 5 i sak 225/19 at deponering av masse ikke skal skje i friområdet
i strid med formålet. Dersom næringsaktivitet skaper behov for skjerming, bør slikt tiltak
håndteres innenfor næringsområdet. Som det er gjort greie for i saksutredningen, mente
fylkesrådmannen at slik vollen var utformet ville den være et fremmedelement i et
kulturlandskap av nasjonal interesse og forringe opplevelsen av kulturmiljøet rundt Avaldsnes.
Vollen var også utformet slik at den kunne virke negativ på frilufts- og naturverdiene i området.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter med Karmøy. Kommunen har framhevet at det er
svært problematisk å deponere massene på næringsområdet. Det er derfor sett på en løsning
der vollen etableres i friområdet, men med en utforming av vollen som ikke er til hinder for
frilufts- og naturformål i friområdet.
Avaldsnes er omgitt av industriområder som fører til at kulturlandskapet og opplevelsen av det
historiske stedet Avaldsnes forringes. Det vil derfor være avgjørende at ny aktivitet ikke bidrar
til å ytterligere forringe kulturmiljøet rundt Avaldsnes. Det å plassere noe masse i friområdet
kan gi god skjermingseffekt for kulturmiljøet på Avaldsnes. Dette blant annet fordi utvidelsen
av industriområdet mot nord fører til at nye bygg og aktivitet knyttet til industrien kommer
betraktelig nærmere Avaldsnes enn det som er tilfelle i dagens situasjon. Fylkesrådmannen
mener derfor at en godt tilpasset jordvoll innenfor friområdet kan ha en god avbøtende effekt
med tanke på industriområdets innvirkning på kulturlandskapet.
Dersom en voll i friområdet skal kunne aksepteres, er det en viktig forutsetning at vollen er
godt tilpasset det naturlige terrenget og ikke fremstår som et ytterligere fremmedelement sett
fra Avaldsnes og kulturmiljøet. Vollen må heller ikke være større enn nødvendig og samtidig
tilpasses og revegeteres med stedegen vegetasjon slik at den oppleves som en naturlig del av
landskapet. Fylkesrådmannen har utarbeidet en grov skisse for hvordan en slik voll kan
tilpasses landskapet.
Vilkår for å eventuelt akseptere at det blir plassert masse i friområdet er at det også blir
etablert en sti i området.
Forslag til løsning, med krav til utforming er presentert i brev datert 04.05.2020 med forbehold
om godkjenning av fylkesutvalget.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY
- 86/79, 219, 220
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 94/20
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak 82/20.
Levinsen (SV) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at hun er
med i en velforening som har hatt innspill i planen. Det har ingen økonomisk konsekvens, og
innspillet har ikke vært en innsigelse i planen.
Levinsen fratrer.
Ordfører foreslo at Levinsen (SV) erklæres som habil.
Levinsen (SV) enstemmig erkjent habil jf. fvl. § 6.
Levinsen (SV) tiltrer.

45 representanter til stede.

Saken tas opp til realitetsbehandling
Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2 )

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar områderegulering for Stutøy, gnr. 86, bnr. 79, 219, 220 m.fl., med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 15.06.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

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

