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Møtested: Kommunestyresalen
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Tid : Kl. 11:30 - 14:35
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

Amilie Rognaldson
Karoline Haugeberg
Andrea Sæle
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Idun Tho
Håvar Benestvedt
Henrik Staveland Tveitane
Radowslaw Robert Zilenski

Vormedal ungdomsskole
Åkrehamn ungdomsskole
Skudeneshavn ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Bø ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole

Fra adm. (evt. andre):

Rådgiver i oppvekst og kultur /Kristin Benestvedt og fung.
formannskapssekretær

Referent:

Fung. formannskapssekretær

Innkalling godkjent. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 05.12.2019.

Saknr. 2/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 3/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

Saknr. 4/20
PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET 28.12.2020

Behandling:
Karmøy ungdomsråd har mottatt tre ulike forslag til promoteringsfilm vedrørende
temaet om psykisk helse.
Filmforslagene ble vist for ungdomsrådet og det ble enighet om at forslag nr. 1 og 3
var de man gikk videre med. Forslag nr. 3 var imidlertid noe lang og det var derfor
ønskelig at man kortet ned filmen noe. Det ble spilt inn at man kunne ha en kort og
en langversjon.
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Det ble besluttet at tilbakemeldingene ble videreformidlet til Absurd film v/Erlend
Bjelland som kommer tilbake med ferdig resultat snarest.
Vedtak:
Ungdomsrådet gav innspill til promoteringsfilmen vedrørende psykisk helse.

Saknr. 5/20
UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020

Behandling:
Arbeidsgruppa som er satt ned for å arbeide med ungdomskonferansen orienterte om
prosessen så langt.
Det ble videre orientert om at ungdomsrådet har fått overført midler fra forrige års budsjett.
Dette medfører at man har et mer romslig budsjett for ungdomskonferansen dette året.
Radoslaw Robert Zilinski informerte om at Fagforbundet hadde tilbudt seg å være en
samarbeidspartner i arbeidet med ungdomskonferansen.
Videre ble det diskutert om ungdomsrådet kunne påta seg rolle å lede konferansen. Flere i
ungdomsrådet ønsket å være konferansier.
Det ble også det spilt inn flere forslag til aktuelle artister/entertainere: Vegard Harm, Espen
Fernando for å nevne noen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen gav ungdomsrådet en statusoppdatering på fremdriften i
planleggingsarbeidet blant annet på følgende områder:
- Økonomi
- Forespurte artister
- Lokaler

Saknr. 6/20
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020

Behandling:
Til referatlistens punkt 1 «Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet»:
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser
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imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
Til referatlistens punkt 2 «Reduksjon skole - budsjettåret 2020»
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.
Vedtak:
1. Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser
imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
2. Reduksjon skole - budsjettåret 2020
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.

Saknr. 7/20
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 28.01.2020

Behandling:
1. Ungdomsrådet mente det var bedre å legge møtene til kl. 12.30 pga. buss og
undervisningstimer. Det forsøkes derfor å endre møtetidspunktet.
2. Ungdomsrådet ønsket at det ble avholdt orienteringer i forkant av behandling av
omfattende saker.
3. Kristin Benestvedt orienterte om arbeidet med plan for motivasjon og mestring. Dette har
sin bakgrunn i at ungdomstrinnet i Karmøy kommune scorer lavt på punktet om
motivasjon og mestring i elevundersøkelsen.
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Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at rådgiverrollen i skolen er viktig. Det bør bli flere
rådgiversamtaler og også her bør skolene ha lik praksis. Dersom man har et mål å strekke
seg etter blir man lettere motivert til å gjøre en ekstra innsats.
Videre pekte ungdomsrådet på lærerrollens viktige rolle for motivasjon og mestring i
skolen.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/6707

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Karmøy ungdomsråd

28.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019

Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 05.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 05.12.2019
Tid : Kl. 12:00 - 14:12
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

Henrik Staveland Tveitane
Radoslaw Robert Zilinski
Idunn Tho
Håvar Benestvedt
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Andrea Sæle
Håkon Losnegård Løkken

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer
Rådgiver oppvekst og kultur, Kristin Benestvedt, og fung.
formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Referent:

fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Kopervik ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Skudenes ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole

Ordfører Jarle Nilsen presiserte kort viktigheten av vervet som medlem i ungdomsrådet og
orienterte kort om budsjettarbeidet.
Karmøynytt ved /Kent Olsen orienterte kort om Karmøynytt og orienterte om deres ønske
om en egen ungdomsspalte. Ungdomsrådet ble forespurt om de ønsket være med å ha en
fast spalte i Karmøynytt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 7/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD DEN 29.10.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdomsråd godkjenner protokoll fra møtet 29.10.2019.

Saknr. 8/19
MØTEPLAN 2020 - KARMØY UNGDOMSRÅD

Behandling:
Leder Staveland Tveitane foreslo:
Møtet 27 januar flyttes til 28 januar grunnet konflikt med andre møter.
Aarhus foreslo:
Møtetidspunkt endres fra 12.00 til kl. 11.30 grunnet bussforbindelse.
Forslag fremsatt av Staveland Tveitane enstemmig vedtatt.
Forslag fremsatt av Aarhus enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdområd vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ

Jan

Ungdomsrådet

28

Feb

Mar

Apr

31

Mai

Jun

*14

8

Aug

Sep

Okt

16

12

Nov

Des
1

Kl. 11:30
*Ungdomskonferanse – med forbehold om endring av dato
&&& Fyll inn vedtaket i saken over

Saknr. 9/19
KUNSTPLAN 2020-24

Behandling:
Ungdomsrådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
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Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

Saknr. 10/19
PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET

Behandling:
Erlend Bjelland v/Absurd Film presenterte sine forslag.
Forslaget består av 3 korte snutter med 3 ulike temaer:
1. Dataspill – far som «leker» kul
2. «Flasketuten peker på» – en mor som plutselig er med i leken
3. Omhandler en person som sliter psykisk
Det er samme personer som går igjen slik at man stifter bekjent skap til dem.
Ungdomsrådet diskuterte de 3 ulike forslagene.
Et enstemmig ungdomsråd tilsluttet seg forslaget til tema i filmsnutt 1 og 3.
Det var forslag om endret tema i filmsnutt nr. 2 – «flasketuten peker på».
Det ble derfor stemt over om ungdomsrådet skulle gå for forslaget fremsatt av Bjelland til
filmsnutt nr. 2.
Forslaget til tema for filmsnutt nr. 2 ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (Aarhus 1).
Bjelland forespurte ungdomsrådet om de ønsket å bidra som skuespillere/statister i filmene.
Håkon Losnegård Løkken, Idunn Tho og Radoslaw Robert Zielinski meldte seg. Sekretariatet
oversender kontaktinformasjon.
Vedtak:
Ungdomsrådet tilslutter seg Absurd Film v/Erlend Bjelland sitt forslag til promoteringsfilm
og ber om at arbeidet ferdigstilles før jul.

Saknr. 11/19
UNGDOMSKONFERANSE 2020 - PLANLEGGING 05.12.2019

Behandling:
Alsaker (H) presenterte seg selv og fortalte hva hovedutvalg oppvekst og kultur jobber med.
Alsaker skal bidra inn i arbeidet med ungdomskonferansen som representant fra
hovedutvalg oppvekst og kultur sammen med Wenche Lindtner jf. reglement for Karmøy
ungdomsråd pkt. 7.
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Tema for ungdomskonferansen ble diskutert, og et enstemmig ungdomsråd ønsket at årets
tema skulle være psykisk helse.
Leder Staveland Tveitane foreslo at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med
planleggingen.

Arbeidsgruppen gis mandat til å planlegge ungdomskonferansen, herunder foreta bookinger
av artister/deltagere etc. Det er åpent for samarbeid med andre aktører/foreninger for å nå
flest mulig i målgruppen. Arbeidsgruppen må orientere ungdomsrådet om arbeidet i de faste
møtene.
Losnegård Løkken fra Vormedal ungdomsskole orienterte om at friarealet på Vormedal
ungdomsskole kan benyttes om ønskelig.
Følgende personer ønsket å bidra i arbeidsgruppen og vil jobbe videre med planleggingen.
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Vedtak:
Tema for ungdomskonferansen 2020 er psykisk helse.
Følgende arbeidsgruppe jobber videre med planleggingen av konferansen og gis mandat til å
foreta nødvendige fremdriftsmessige beslutninger:
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Arbeidsgruppen rapporterer til ungdomsrådet.

Saknr. 12/19
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
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Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Protokoll fra hovedutvalg oppvekst og kultur – Saknr. 45/19 Eventuelt
Til etterretning.

Saknr. 13/19
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 05.12.2019

Behandling:
1. Idunn Tho ble i forrige møte valgt som fast medlem i Ungdommens fylkesting i Rogaland.
Hun var til stede i Ungdommens fylkesting 9.-10 november. Tho orienterte om møtet og
fortalte blant annet at det ble avholdt orienteringer fra ulike politikere, handlingsplan for
2019-2020 ble vedtatt med mer.

2. Leder Henrik Staveland Tveitane ønsket at hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet
spørsmål om mulighet for etablering av en fullverdig skatepark i Karmøy kommune hvor
ulike typer av brett-, og sykkelaktiviteter muliggjøres. Han viser til at det mangler en slik
fullgod skatepark i Karmøy kommune.
Et enstemmig ungdomsråd vedtok å oversende spørsmålet til hovedutvalg oppvekst og
kultur.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 1/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 05.12.2019.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG
KULTURETATEN
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjarte Helgeland
20/839

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Budsjett 2020 – Oppvekst- og kulturetaten
I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal hovedutvalg oppvekst og kultur vedta et
driftsbudsjett for oppvekst- og kulturetaten. I nedenstående oppsett er det gitt en oversikt over
budsjett 2020 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.
Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 2B, som er kommunestyrets vedtaksnivå.
Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 12 som sier at
«Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur».
Denne saken vil omhandle de vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet
innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder oppvekst- og
kulturetaten. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i
rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2020.
Hovedutvalg oppvekst og kultur er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av
kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik
myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er
overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får
økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.
Budsjettskjema 1B – fordelt til oppvekst- og kulturetaten
Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene
som gjelder oppvekst- og kulturetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av
tiltakslisten.

Ramme
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
12 Nærmiljø
14 Næring
18 Økonomi
Totalsum

Tiltaksoversikt oppvekst- og kulturetaten

2020
11 107 000
342 679 000
491 886 000
39 124 000
11 172 000
2 286 000
106 000
1 352 000
5 790 000
3 992 000
558 000
910 052 000

Tiltak
01 Administrasjon
Reduksjon allment kulturarbeid

Endring 2020
-236 000
-236 000

02 Barnehage
Bosettingsbudsjett
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser
Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
Reduksjon i adm ressurs barnehage

-13 472 000
-161 000
-7 070 000
-6 066 000
-175 000

03 Skole
Bosettingsbudsjett
Endret ramme SFO
Frukt i ungdomsskolen
Hestesportsenter ref. kst. 108/17
IT-prosjekt
Reduksjon i adm ressurs PPT
Reduksjon skole (202)
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur
Redusere stillingene i KVOS
Rådmannens prosjektpott
Tilskudd til Storhall Karmøy
Tilskudd til Torvestad

-15 053 000
-10 386 000
2 266 000
-500 000
750 000
1 700 000
-150 000
-8 734 000
-50 000
-419 000
670 000
-100 000
-100 000

04 Kultur
KST: Frivillighetspris
Reduksjon i tilskudd til tilsynsvakt på Vormedal, Stangeland, Åkra 1,0
hjemmel
Reduksjon kommuneantikvar
Reduksjon kulturformidling
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur
Økning som er lagt inn i budsjett til utstyr på kultur
Økt inntjening ved arrangementer
Økt tilskudd Karmøy kommunale kino

-1 050 000
15 000

09 Sosial
Bosettingsbudsjett

-2 686 000
-2 686 000

-383 000
-109 000
-260 000
-50 000
-150 000
-150 000
37 000

12 Nærmiljø
Oppfølging av Avaldsnesprosjektet 0,9 hjemmel

-825 000
-825 000

14 Næring
Reduksjon reiseliv

-195 000
-195 000

18 Økonomi
Endret anslag kommunal kontantstøtte

-496 000
-496 000

Totalsum

-34 013 000

Oversikten i tabellen ovenfor viser reelle budsjettiltak som gjelder oppvekst- og kulturetaten,
fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.
Øvrige vedtakspunkter
I tillegg til endringer i talldelen, har Kommunestyret også vedtatt en del forhold av verbal
karakter. Noen av disse er lagt til oppvekst- og kulturetaten å følge opp. Øvrige punkter er
fordelt til andre etater for oppfølging. Punktnummereringen i verbalpunktene nedenfor henviser
til Kommunestyrets budsjettvedtak:
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.
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. 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.

GEBYRVEDTAK 2020
3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,1 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg
oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte
budsjettrammer.
5. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, 20.01.2020

Bjørn Andersen
sign.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG
KULTURETATEN
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bess Sætre
20/1302

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

28.01.2020
28.01.2020
29.01.2020

BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Kommunalsjefens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

SAKSFRAMSTILLING
Budsjett 2020 – helse og omsorgsetaten
I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal Hovedutvalg helse og omsorg vedta et driftsbudsjett
for helse og omsorgsetaten. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2020 for
etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.
Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 2B, som er kommunestyrets vedtaksnivå.
Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 11 som sier at
«Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur».
Denne saken vil omhandle videre behandling av de vedtak som er gjort i kommunestyrets
behandling av budsjettet. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til
målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2020.
Hovedutvalg helse og omsorg er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av
kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik
myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er
overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får
økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.
Kommunestyrets vedtatte budsjett inneholder relativt få endringer fra rådmannes forslag i form
av endringer i bevilninger eller i form av verbal punkter, endringer er kort omtalt i saken.

Budsjettskjema 1B – fordelt til helse og omsorgsetaten
Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene
som gjelder helse og omsorgsetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.
Ramme
01
03
04
07
08
09
10
12
13
18
Totalsum

Administrasjon
Skole
Kultur
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Nærmiljø
Bolig
Økonomi

14 886 000
6 908 000
183 000
94 228 000
710 534 000
110 995 000
87 372 000
661 000
1 725 000
-36 924 000
990 568 000

Tiltaksoversikt helse og omsorgsetaten
Oversikten under viser reelle budsjettiltak som gjelder helse- og omsorgsetaten, fordelt per
tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak
01

Sum endring 2020
670 000

Administrasjon
Rådmannens prosjektpott
03
Skole
Bosettingsbudsjett
04
Kultur
Bosettingsbudsjett
07
Helse
Bosettingsbudsjett
KST: Hukommelsesteam opprettholdes
Kutt 1 årsverk friskliv og mestringstiltak
Kutt kommunale tilskudd
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Reversering fysioterapitilbud i institusjon
Reversering økning helsesøstre
Sammenslåing av helsestasjoner
08
Omsorg
Dagtilbud. Bortfall av tilskuddsmidler
Digitalisering / pasientsikringsanlegg
Dobbeltrom Norheim
Dobbeltrom Norheim, omdisponere budsjettmidler
utskrivningsklare
Kreftkoordinator kutt
KST: Hukommelsesteam opprettholdes
Kutt sildebord for beboere sykehjem - omsorgsboliger
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Nye Skudenes bu- og behandling
Omsorgsboliger for videresalg
Rask psykisk helsehjelp. Bortfall av tilskuddsmidler
Rådmannens prosjektpott
Statlig innstramming i refusjonsordning ressurskrevende
brukere
Vekst demografi

670 000
670 000
6 903 000
6 903 000
6 903 000
150 000
150 000
150 000
-2 211 000
-2 211 000
-444 000
132 000
-424 000
-290 000
-685 000
-500 000
56 054 000
56 054 000
541 000
-60 000
5 714 000
515 000
733 000
-1 487 000
1 145 000
670 000
3 900 000
14 300 000

Økning husleie
Økning transporttjenester
Økt egenbetaling for transport utviklingshemmede
Økt kjøp av BPA tjenester
Økt ramme hjemmetjenester
09
Sosial
Bosettingsbudsjett
Kommunalt rusarbeid. Bortfall av tilskuddsmidler
Kutt videreføring aktivitetstiltak ASKI
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Opptrappingsplan rus i bolig
Solstein KTA plasser over til kommunalt dag/aktivitetstilbud
Solstein. 5 nye VTA plasser
Økning sosialhjelp barnetrygd
Økning sosialhjelpskostnader
10
Barnevern
Avlasterdommen barnevern
KST: LOS-stilling barnevern - opprettholdes
KST: Økt ramme ettervern
13
Bolig
Økning husleie
Totalsum

183 000
1 600 000
-600 000
15 400 000
13 500 000
4 346 000
4 346 000
-5 108 000
917 000
-557 000
2 172 000
450 000
272 000
2 700 000
3 500 000
2 697 000
2 697 000
1 383 000
314 000
1 000 000
106 000
106 000
106 000
68 715 000

Tiltak som er kommet inn i den politiske behandlingen er merket «KST:» i oversikten. Disse er
kort omtalt under. For omtale av øvrige tiltak vises det til omtale i rådmannens budsjettforslag.
PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
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%.
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som virkemiddel for å
nå målet.

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.

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.

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.

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.

Digitalisering
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.

Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og 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.

KVOS
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.

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.

Kommunalsjef helse og omsorg, 21.01.2020

Nora Olsen-Sund
sign.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/1312

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Karmøy ungdomsråd

28.01.2020

PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET 28.12.2020

Absurd film v/ Erlend Bjelland presentarerer sitt arbeid med promoteringsfilm for
ungdomsrådet. Ungdomsrådet gis mulighet til å komme med innspill til det endelige resultatet.

SAKSPROTOKOLL - PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM UNGDOMSRÅDET 28.12.2020
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Karmøy ungdomsråd har mottatt tre ulike forslag til promoteringsfilm vedrørende temaet
om psykisk helse.
Filmforslagene ble vist for ungdomsrådet og det ble enighet om at forslag nr. 1 og 3 var
de man gikk videre med. Forslag nr. 3 var imidlertid noe lang og det var derfor ønskelig
at man kortet ned filmen noe. Det ble spilt inn at man kunne ha en kort og en langversjon.
Det ble besluttet at tilbakemeldingene ble videreformidlet til Absurd film v/Erlend
Bjelland som kommer tilbake med ferdig resultat snarest.

Vedtak:
Ungdomsrådet gav innspill til promoteringsfilmen vedrørende psykisk helse.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/1313

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Karmøy ungdomsråd

28.01.2020

UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020

Arbeidsgruppen gir ungdomsrådet en statusoppdatering på fremdriften i planleggingsarbeidet
blant annet på følgende områder:
- Økonomi
- Forespurte artister
- Lokaler

SAKSPROTOKOLL - UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Arbeidsgruppa som er satt ned for å arbeide med ungdomskonferansen orienterte om prosessen
så langt.
Det ble videre orientert om at ungdomsrådet har fått overført midler fra forrige års budsjett.
Dette medfører at man har et mer romslig budsjett for ungdomskonferansen dette året.
Radoslaw Robert Zilinski informerte om at Fagforbundet hadde tilbudt seg å være en
samarbeidspartner i arbeidet med ungdomskonferansen.
Videre ble det diskutert om ungdomsrådet kunne påta seg rolle å lede konferansen. Flere i
ungdomsrådet ønsket å være konferansier.
Det ble også det spilt inn flere forslag til aktuelle artister/entertainere: Vegard Harm, Espen
Fernando for å nevne noen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen gav ungdomsrådet en statusoppdatering på fremdriften i planleggingsarbeidet
blant annet på følgende områder:
- Økonomi
- Forespurte artister
- Lokaler

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/1311

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Karmøy ungdomsråd

REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020

1. Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
2. Reduksjon skole - budsjettåret 2020

28.01.2020

Oppvekst- og kulturetaten

Notat til orientering
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Til:

: Skolesjef Lars Inge Svalland

Fra

Arkivkode
B15

Arkivsaknr./løpenr.
20/860 4213/20

Dato
20.01.2020

Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Høsten 2018 startet skolesjefen arbeidet med å se på organisering av skoleåret og
undervisningsøktene. På bakgrunn av dette arbeidet innføres nå 60 minutters enheter på
ungdomskolene fra høsten 2020.
Høsten 2020 innføres fagfornyelsen og innføringen av 60 minutters økter støtter opp om dette
arbeidet. En god undervisningsøkt skal motivere elevene og bidra til at de lærer og utvikler seg.
Det er derfor viktig å ha nok tid til elementer som fremmer dette, og en innføring av 60 min.
økter vil være med å sikre det.
Info om arbeidet som er gjort, begrunnelse for endringen, praktiske konsekvenser og
eksempel på timeplan:
På bakgrunn av høringsrunden om 45/60 minutts økter i januar 2019 ble det invitert til
møte 10. desember. Her var det representanter fra fagforeningene, elevrådsrepresentanter
fra ungdomskolene, foreldre (kommunalt FAU) og ppt. Forslaget ble lagt fram og diskutert.
 Onsdag 18.desember var skolesjef og rådgiver på ungdomskolene og hadde møte med
de ulike elevrådene og saken ble diskutert.



Pedagogisk begrunnelse for 60 min økter
En god undervisningsøkt skal motivere elevene og bidra til at de lærer og utvikler seg.
Det er derfor viktig å ha nok tid til elementer som fremmer dette, og en innføring av 60 min.
økter vil være med å sikre det.
 Nedenfor har vi tatt med elementer som forskning sier har en betydning for motivasjon
og læring og er sentrale element i Fagfornyelsen som kommer til høsten.
 Aktivering av forkunnskap
 Sette timen/faget i perspektiv gjennom at den skal oppleves som relevant
for elevenes liv – og for deres framtid. Tydeliggjøre mål.
 Høy grad av elevaktivitet – eleven skal være i førersetet for egen
læring. Dvs at de skal erfare at de blir lyttet til, at de har reell innflytelse og at
de kan påvirke det som angår dem.
 Tid til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere
 Trene på det som er viktig i faget – med smarte strategier


Oppvekst- og kulturetaten

Reflektere over egen læring: Hva får jeg bra til? Hva må jeg klare bedre?
Hva må jeg spørre læreren om?
 Tilbakemeldinger fra lærer – dette får du til akkurat nå
 "Lukke økta" gj. refleksjon. Hva har vi lært? Hvordan skal vi jobbe med
dette videre?


Om 60-min enhet
 Alle ressurser/rammer lovverk bruker 60 min enheter. Sakkyndig vurdering (fra PPT)
skal bruke 60 min som enhet
 60 min er fleksibel, 30 min, 60 min, 90 min,(½, 1, og 1 ½). Det gir rom for at skolene som
ønsker lengre økter enn 60 min kan ha det. Enkelte skoler kjører også i dag 90 min økter i
enkelte fag.
Administrativt
 Arbeidstidsavtalen bygger på SFS2213 og fagene sin årsramme. Det betyr at hvor
mye læreren underviser i faget gjennom året, og dermed gjennomsnittlig undervisning per
uke, ikke blir påvirket.
 Eksempel: En lærer som i dag underviser 808 45-min økter per år (eks Norsk på
ungdomskolen) skal nå undervise 606 60-min økter. Det blir færre økter for elevene og
lærerne.
 Årsrammen styrer også vikarlønn slik at vikarlønn blir korrekt.

Eksempel på timeplan
tid

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.30-09.30

fag

fag

fag

fag

fag

09.30-09.40

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

09.40-10.40

fag

fag

fag

fag

fag

10.40-11.20

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

MATPAUSE

11.20-12.20

fag

fag

fag

fag

fag

12.20-12.30

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

12.30-13.30

fag

fag

fag

fag

13.30-13.40

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

13.40-14.40

fag

fag

fag

fag

Timeplanen gir rom for 40 minutts lunsjpause (20 min matpause+ 20 min annet), i tillegg til 3 pauser på 10
min.

Oppvekst- og kulturetaten

Notat til orientering
Til:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

Fra

: Skolesjef Lars Inge Svalland

Arkivkode
151

Arkivsaknr./løpenr.
20/839 5144/20

Dato
21.01.2020

REDUKSJON SKOLE - BUDSJETTÅRET 2020
Bakgrunn
Vedtatt budsjett 2020 for skolesektoren gir en reduksjon i aktivitetsnivå på grunnskole, 1.-10.
klasse, på 16 stillinger med helårseffekt. 4 stillinger er knyttet til minoritetsspråklige og 12
stillinger er knyttet til generell aktivitet grunnskole. Det er ventet et relativt stabilt elevtall fram
mot 2023. Dersom hele reduksjonen skal tas fra august 2020, vil det bety et kutt på om lag 38
stillinger. Dermed er det viktig å redusere aktiviteten så snart som mulig.
Prosessen vi har vært gjennom
Det å innføre kutt midt i skoleåret er svært krevende. Timeplaner er lagt og aktiviteten er i stor
grad planlagt for hele skoleåret. En reduksjon i aktivitet krever derfor en grundig prosess.
Før budsjettet ble vedtatt, ble det gitt beskjed til skolene om at vikariater som utløper 2019 ikke
skulle forlenges før situasjonen ble avklart.
Fra 1. desember til budsjettet ble vedtatt 16. desember, ble det gjennomført møter med
skoleledelsen på den enkelte skole. Her ble personalsituasjonen kartlagt og skolens totale drift
ble gjennomgått. I møtene ble muligheter og utfordringer med tanke på eventuelle kutt
gjennomgått.
På bakgrunn av møtene ble målet å redusere med 10 stillinger fra januar 2020. 7 stillinger ble
knyttet til enkeltfaktorer på skolene og 3 stillinger ble redusert på bakgrunn av elevtall. De 7
stillingene ble foreslått redusert som følge av følgende moment:








Elevsituasjon
Pensjoner og permisjoner
Funksjoner som bibliotek og IKT på skolene
Ekstra ressurser tildelt etter opprinnelig ressurstildeling
Lærertetthet (lærernorm og generell voksentetthet)
Hjemler-budsjett. Evt overforbruk forsøkes redusert
Bruk av vikarmidler

I tillegg ble det redusert ressursbruk knyttet til velkomstklassene (Kopervik skole, Stangeland
ungdomsskole og Sevland skole).

Oppvekst- og kulturetaten

Torsdag 19. desember ble dette formidlet ut til skolene. Rektor skulle innen 7. januar melde
tilbake hvordan de foreslåtte tiltak mulig kunne gjennomføres. Etter denne tilbakemeldingen
har det vært gjennomført møter med noen av skolene for avklaringer og justeringer. 10. januar
ble det gjennomført møte med hovedtillitsvalgte og de fikk informasjon om prosessen og
situasjonen ble drøftet. Det blir nytt møte med hovedtillitsvalgte når resultatene av
kuttforslagene er ytterligere kartlagt.
Resultat
Status per 21. januar er at skolene klarer å redusere aktiviteten med 8,3 stillinger fra januar av.
Etaten følger med på regnskapet for å sikre at disse kuttene blir realisert. Det har foreløpig ikke
vært behov for å si opp personell i faste stillinger. En reduksjon i aktivitet på 8,3 stillinger fra
januar vil bety en samlet reduksjon fra august av på 26,5 stillinger i forhold til de ressursene vi
hadde høsten 2019.

SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Til referatlistens punkt 1 «Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet»:
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser imidlertid
variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar forutsetning for å
lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse ikke kun er
oppgaveløsning.
Til referatlistens punkt 2 «Reduksjon skole - budsjettåret 2020»
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det bør
være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får den
hjelpen man trenger i de ulike fagene.
Vedtak:
1. Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser imidlertid
variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar forutsetning for å
lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse ikke kun er
oppgaveløsning.
2. Reduksjon skole - budsjettåret 2020
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det bør
være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får den
hjelpen man trenger i de ulike fagene.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/1310

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Karmøy ungdomsråd

EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 28.01.2020

28.01.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD
28.01.2020
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
1. Ungdomsrådet mente det var bedre å legge møtene til kl. 12.30 pga. buss og
undervisningstimer. Det forsøkes derfor å endre møtetidspunktet.
2. Ungdomsrådet ønsket at det ble avholdt orienteringer i forkant av behandling av omfattende
saker.
3. Kristin Benestvedt orienterte om arbeidet med plan for motivasjon og mestring. Dette har sin
bakgrunn i at ungdomstrinnet i Karmøy kommune scorer lavt på punktet om motivasjon og
mestring i elevundersøkelsen.
Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at rådgiverrollen i skolen er viktig. Det bør bli flere
rådgiversamtaler og også her bør skolene ha lik praksis. Dersom man har et mål å strekke seg
etter blir man lettere motivert til å gjøre en ekstra innsats.
Videre pekte ungdomsrådet på lærerrollens viktige rolle for motivasjon og mestring i skolen.
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