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GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
Forslag til vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 03.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19/6548-2
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 03.12.2019
Tid : Kl. 18:00 – 19:55
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Varamedlem

Tjøsvoll Bente
Stangeland Johnny
Budal Aina
Nordbø Eivind
Trifan Elene Daniela
Oma Lars Gunnar
Bringedal Kjell Inge
Knutsen Tove Mette Vea

FRP
KRF
AP
H

Forfall

H

Møtte for Tjøsvoll Bente

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Forvaltningssjef helse og omsorgsetaten, Sigurd Gjerdevik

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets vedtak i sakene 42/19, 43/19 og 44/19.

Sakene 44/19 og 46/19 ble behandlet før sak 43/19.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 41/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 05.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 05.11.2019.

Saknr. 42/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte og svarte på spørsmål.
Fellesforslag fra Nordbø og Bringedal:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for unges mulighet til å komme inn på
boligmarkedet og ber rådmannen se på mulighet for andre løsninger for å heve beløpet på startlån.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med Nordbø
og Bringedals tilleggsforslag.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for unges mulighet til å komme
inn på boligmarkedet og ber rådmannen se på mulighet for andre løsninger for å heve
beløpet på startlån.

Saknr. 43/19
KUNSTPLAN 2020-24
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil presisere at kunsten Karmøy kommune formidler i
det offentlige rom må være for alle, universelt utformet og tas med i planen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med
Stangelands tilleggsforslag.
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Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil presisere at kunsten Karmøy kommune
formidler i det offentlige rom må være for alle, universelt utformet og tas med i planen.

Saknr. 44/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Rådet ønsker at NAV Flyktning v/Arne Fagerland kommer å informerer om deres arbeid og
planer i ett kommende møte.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens eventuelle
tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene for
de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9 sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000
Saknr. 45/19
MØTEPLAN 2020 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Behandling:
Bringedal foreslo:
Arbeidsmøter kan settes opp ved behov.
Innstillingen med Bringedals forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ
Råd for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

28

31

9

1

13

1

Kl. 18.00

Saknr. 46/19
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REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
03.12.2019
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 06.11.2019
Tatt til orientering.
2. Helse- og omsorgsdepartementet – Til alle nye kommunestyrerepresentanter
Tatt til orientering.
3. Helse- og omsorgsdepartementet – Invitasjon – deltakelse i forsøk med statlig
finansiering av omsorgstjenesten
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte om at formannskapet den 02.12.2019
bestilte sak til januarmøtet for å se om Karmøy kan søke.
Tatt til orientering.
4. Budsjettoppfølging per oktober 2020
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte om at formannskapet nå behandler
budsjettoppfølgingen og at hovedutvalgene og rådene får saken på referatlistene.
Tatt til orientering.
5. Nytt om universell utforming
Tatt til orientering.

Saknr. 47/19
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
1. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er glade for at KTA-plassene ved
Solstein reddes jf budsjettlekkasjen den 27.11.2019 og forventer at disse plassene
består.
I denne sammenheng ønsker rådet mer informasjon om EKTA og vil derfor foreta en
befaring med informasjon om tilbudet.
2. Bringedal opplyste at han er glad for at kommunestyresalen er pusset opp, men
beklager at den ikke er 100 % tilgjengelig på grunn av at talerstolen er for høy for
rullestolbrukere.
Stangeland foreslo følgende oversendelsesforslag til rådmann:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om deltakelse i alle kommunale
prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/7350

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret

28.01.2020
16.03.2020

ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I
KARMØY

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

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

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

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


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



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

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


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

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


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



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



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

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


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



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

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

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


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



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

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


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



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

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


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

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

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

Kjell Inge Bringedal

1. vararepresentant:

Terje Wærnes (varamedlem i RFM)

2. vararepresentant:

Sandra Våge (varamedlem i RFM)

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aslaug Irene Skjold
20/592

Arkiv: G27
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

28.01.2020
28.01.2020
29.01.2020

SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS

Kommunalsjef helse og omsorgs forslag til vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS I KARMØY
Bakgrunn for saken
Mottatt søknad fra fysioterapeut Solfrid Annette Andersen Dahle den 2.12.2019 om å flytte sin
fysioterapipraksis fra eksisterende behandlingslokaler Bygnes fysioterapi, Bygnes senter til Vea
Helsehus, Veakrossen. Karmøy kommune behandler søknaden ut fra retningslinjer i ASA 4313.
Behandling av søknad om flytting av fysioterapipraksis:
Kommunen mottok søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Solfrid Annette Andersen Dahle
den 2.12.2019. Hun søker om å flytte praksis fra eksisterende behandlingslokaler på Bygnes
adresse: Fotvegen 1A, 4250 Kopervik til Vea Helsehus, Karmøy Storsenter i Veakrossen, 4276
Veavågen. Søknaden er vedlagt.
Flytting av praksis
Fysioterapeuten som søker om å flytte, er selvstendig næringsdrivende og har individuell 100 %
driftsavtale med kommunen. I Kopervik området er det i tillegg tre gjenværende fysioterapeut
med til sammen 290 % driftstilskudd tilknyttet Kopervik fysikalske, samt 1 hjemmel for
psykomotorisk fysioterapi som gir tjenester til innbyggere i hele kommunen.
Rammeavtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og Norsk fysioterapiforbund ASA
4313 regulerer forholdet mellom kommunen og de selvstendige fysioterapeutene i kommunen.
Punkt 11 i ASA 4313 er klar på at kommunen ikke bør nekte søknad om flytting når flyttingen
åpenbart ikke medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.
Samtidig er det klart at også lokalenes egnethet er et sentralt vilkår, jf andre ledd i ASA 4313 pkt
11.
Søkerens begrunnelse for flytting
 Jeg ønsker samlokalisering med andre fysioterapeuter for faglig utveksling og
kvalitets-sikring. Bygnes fysioterapi er idag en solopraksis!
 Vea helsehus har større lokaler og treningsutstyr som i større grad legger til rette for
aktiv rehabilitering og mulighet for behandling i grupper enn lokalene på Bygnes.
 Behandling i grupper vil effektivisere drift og få ned ventelister.
 Nærhet til kommunens egen hovedsatsing innen omsorg som er lokalisert på Vea.
 Flytting fra Bygnes til Vea vil ikke medføre stor geografisk endring i
fysioterapi-tilbudet og pasienten vil etter min mening få et enda bedre tilbud med
fasilitetene som er på Vea helsehus. Mange av mine nåværende pasienter kommer
fra Vea og Åkra og vil da få kortere reisevei.
 Klinikken på Vea dekker de største tettstedene Åkra, Vea og Kopervik innenfor en
radius på 4 km.
 Lokalene er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter og tilrettelagt for
pasienter med funksjonsnedsettelser.
 U.t. har på forhånd snakket med fysioterapeutene på Vea Helsehus og fått positive
tilbakemeldinger på en eventuell flytting. U.t. har også snakket med fysioterapeut på
Nyborg fysioterapi som også stiller seg positiv til avvikling av solopraksis på Bygnes.
 Har forstått det slik at kommunen helst ikke ønsker solopraksis



Ved å være samlokalisert med andre fysioterapeuter vil en kunne gi bedre og mer
effektivt tilbud til pasientene, bedre pasientsikkerhet gjennom samlet økt kompetanse
og kvalitetssikring, få et mer stimulerende arbeidsmiljø med økt trivsel.

Samarbeidsutvalgets vurdering
Kommunen har rådført seg med samarbeidsutvalget mellom kommunen og private
fysioterapeuter jf. ASA 4313 punkt 5.2.

Kontaktpersonene i samarbeidsutvalget ber kommunen se på fordelingen i forhold til de geografiske
grensene. Samarbeidsutvalget anbefaler at kommunen godkjenner flyttingen på bakgrunn av at hun
søker flytting fra solopraksis til et større faglig fellesskap.
Vurdering:
Søkerens konkrete begrunnelser for søknad om flytting er ikke relevant for kommunens
beslutning i saken. Det er utelukkende spørsmål om geografisk dekning og de nye lokalenes
egnethet som vil være relevante momenter i kommunens vurdering av om det skal gis samtykke
til flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea helsehus. Hovedregelen er at fysioterapeutene
står fritt til å flytte sin praksis.
Når en person velger fysioterapeut vil kriterier som tilgjenglighet, avstand, beliggenhet ifht
arbeid/skole/bolig og kompetanse ved instituttet avgjøre.
Ved Vea Helsehus er det tilknyttet to fysioterapeuter med 100 % driftshjemler hver. Lokalene ble
i 2018 innredet og tatt i bruk som et fysioterapiinstitutt med treningssaler. Lokalene er velegnede
og ble godkjent ved befaring foretatt i 2018.
Avstanden fra Bygnes til Veakrossen er ca 4 km og tar ca 5 min med bil. De fleste pasientene
kommer fra området mellom Kopervik og Åkra. Veakrossen er et sentralt område på Karmøy,
med korte avstander til store befolkningsområder. Det er et utbyggingsområde, der mange
personer har sitt arbeidssted både innnen næring og omsorgstjeneste. Instituttet har en sentral
beliggenhet i 2. etg på butikksenteret i Veakorssen. Det er lett tilgjengleig fra offentlig
kommunikajon og har gode parkeringsmuligheter utenfor instituttet.
Geografisk fordeling av fysioterapeuter og dekningsgrad.
Kommunen har totalt sett en lav fysioterapidekning (6,7 pr 10000 innbyggere) sammenliknet med
K 13 kommuner (9,2 pr 10000 innbyggere)og landet for øvrig (9,5 pr 10000 innbyggere).
Ut fra befolkningsantallet er det stort behov for fysioterapeuter i hele Karmøy. Kommunen har
ansvar for å ha tilstrekkelig antall fysioteapeuter til egne innbyggere. Kommunen dekker
driftstilskudd til fysioterapeutene fra eget budsjett (refunderes ikke fra staten).
Kommunen har ansvar for en geografisk fordeling av fysioterapeutene i kommunen for å sikre
pasienter i hele kommunen et likeverdig tilbud. Tabellen under viser fordeling av fysioterapeuter
før flytting av driftstilskuddet. Ved behandling av søknad om flytting er det viktig å ha oversikt
over fordelingen av terapeuter ifht befolkningsbehov for å forsøke å fordele hjemlene geografisk.
Dette ble også påpekt av samarbeidsutvalget.

Fysiot.dekning

Befolkn
1.1.2019

Fysiohjemler
2020

Fysiot
antall

Befolkning ifht
Fysiohjemmel

kommentar

/antall

/Befolkning
SKUDENES

ÅKRA /VEA

KOPERVIK

AVALDSNES / TORV.

NORHEIM
Karmøy totalt

1783/1336

5350
3,00

4

4,00

4

2828/2828

11310

8890
4,90

5

2,40

3

2,00

4

16,30

20

Inkl 100% hjemmel
1814/1778 som søker flytting til
Vea.
3208/2567

7700

8884

4442/2221

42161
2586

Tabellen over viser befolkning i forhold til antall driftstilskudd og befolkning i forhold til antall
fysioterapeuter.
Tabellen viser at Skudenes og Kopervik har den beste dekningen, mens Norheim har lavest
dekning av fysioterapeuter i forhold til befolkning når det ses på antall driftshjemler. Dekningen
er bedre når det ses på antall fysioterapeuter i de ulike distrkter. De fleste fysioterapeuter
arbeider imidlertid 100 %, selv om de ikke har 100 % driftstilskudd. Ved at en av
fysioterapeutene flytter fra Bygnes til Vea vil det gi en økt dekninsgrad på Åkra og en litt lavere
dekningsgrad i Kopervikområdet. Forskyvningen vil ha minimal betydning for den geografiske
fordelingen av fysioterapeuter i kommunen og vil gi en jevn fordeling mellom Kopevrik og Åkra
området.
Kommunalsjefens kommentarer:
Søkeren redegjør for valget av Vea helsehus, Veakrossen som ønsket lokasjon for sin
fysioterapipraksis. ASA 4313, pkt 11 er klar på at kommunen ikke bør nekte søknad om flytting
når flyttingen åpenbart ikke medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av
fysioterapeuter. Hovedregelen er at fysioterapeuten står fritt til å flytte sin praksis.
Kommunalsjefen vurderer at flytting av praksis fra Bygnes til Veakrossen ikke vil medfører
negative konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter. Lokalene
vurderes som egnet til formålet.
Kommunalsjefens konklusjon:
Kommunalsjefen anbefaler at søkeren får flytte sin fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea
Helsehus, Veakrossen.

Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 16.01.2020

Nora Olsen-Sund
sign.

Oversikt over vedlegg:
Søknad om flytting

Fra:
Solfrid Annette Andersen Dahle
Fysioterapeut
Mob: 95157166
Epost: s oladahle@gmail.com
Til:
Helse-og Omsorgsetaten Karmøy Kommune
v/Margareth Stokke Tangen og Aslaug Irene Skjold

SØKNAD OM FLYTTING AV PRAKSIS FRA BYGNES TIL VEA HELSEHUS
Jeg overtok fra 1.mars et driftstilskudd ved Bygnes fysioterapi etter Joe Greenshields. Dette
er en solopraksis og jeg har nå jobbet her i snart 9 måneder. Jeg søker med dette om å få
flytte fysioterapipraksisen fra eksisterende behandlingslokaler på Bygnes adresse: Fotvegen
1A, 4250 Kopervik til Vea Helsehus på Karmøy Storsenter i Veakrossen, 4276 Veavågen.
Begrunnelse for søknaden:
●
●

●
●

●
●
●

●
●

Jeg ønsker samlokalisering med andre fysioterapeuter for faglig utveksling og
kvalitets-sikring. Bygnes fysioterapi er idag en solopraksis!
Vea helsehus har større lokaler og treningsutstyr som i større grad legger til rette for
aktiv rehabilitering og mulighet for behandling i grupper enn lokalene på Bygnes.
Behandling i grupper vil effektivisere drift og få ned ventelister.
Nærhet til kommunens egen hovedsatsing innen omsorg som er lokalisert på Vea.
Flytting fra Bygnes til Vea vil ikke medføre stor geografisk endring i
fysioterapi-tilbudet og pasienten vil etter min mening få et enda bedre tilbud med
fasilitetene som er på Vea helsehus. Mange av mine nåværende pasienter kommer
fra Vea og Åkra og vil da få kortere reisevei.
Klinikken på Vea dekker de største tettstedene Åkra, Vea og Kopervik innenfor en
radius på 4 km.
Lokalene er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter og tilrettelagt for
pasienter med funksjonsnedsettelser.
U.t. har på forhånd snakket med fysioterapeutene på Vea Helsehus og fått positive
tilbakemeldinger på en eventuell flytting. U.t. har også snakket med fysioterapeut på
Nyborg fysioterapi som også stiller seg positiv til avvikling av solopraksis på Bygnes.
Har forstått det slik at kommunen helst ikke ønsker solopraksis
Ved å være samlokalisert med andre fysioterapeuter vil en kunne gi bedre og mer
effektivt tilbud til pasientene, bedre pasientsikkerhet gjennom samlet økt kompetanse
og kvalitetssikring, få et mer stimulerende arbeidsmiljø med økt trivsel.

Håper på positivt svar!
Med Vennlig Hilsen
Solfrid Annette Andersen Dahle, Fysioterapeut Bygnes Fysioterapi.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/939

Arkiv: H12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

28.01.2020
29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

KJØP AV KORTTIDSPLASSER

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

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

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

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

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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Eldrerådet
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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.

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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/7333

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

28.01.2020

REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.01.2020

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 04.12.2019
2. Saksprotokoll kommunestyrets budsjettvedtak 16.12.2019
3. PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
4. Notat - Reduksjon skole – budsjettåret 2020
5. Innføring av 60-minutters økter på ungdomstrinnet

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 04.12.2019
Tid : Kl. 18:00 – 19:40
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin
Halvorsen Josefine Anna
Endresen Einar R.

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL
KRF
FRP

Fremmøte

Forfall
Forfall

Møtte for Eriksen Yngve
Møtte for Aarvik Geir

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. To forfall. To varamedlemmer møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, omsorgssjef
Bodhild Eriksen, helsesjef Aslaug I. Skjold, forvaltningssjef Sigurd
Gjerdevik

Referent:

Elin Vikene

Innkalling/saksliste godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets vedtak i sakene 49/19 og 50/19.
Oversikt over vedtatte møteplaner 2020.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 46/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ORIENTERINGSMØTE I HOVEDUTVALG HELSE
OG OMSORG 30.10.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra orienteringsmøtet 30.10.2019.

Saknr. 47/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 06.11.2019.

Saknr. 48/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - BUDSJETTMØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 13.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra budsjettmøtet den 13.11.2019.

Saknr. 49/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Vedtak i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut.
Leder Nav Flyktning, Arne Fagerland orienterte og svarte på spørsmål.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
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2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens
eventuelle tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene
for de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9
sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000

Saknr. 50/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Vedtak i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut.
Kommunalsjefen orienterte og svarte på spørsmål.
Ekornsæter (H) spurte om fordelingen av tilskuddene.
Kommunalsjefen besvarer dette i neste møte.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.

Saknr. 51/19
MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Behandling:
Hop (AP) foreslo:
Det settes opp budsjettmøte torsdag 12. november.
Naley (SP) foreslo:
Møtestart kl. 18.30.
Ekornsæter (H) foreslo:
Informasjon i starten av møtene i forbindelse med de sakene som skal opp til behandling.
Halleland (Ap) foreslo:
Det foretas befaringer og avholder møter rundt om på sykehjemmene.
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Hops forslag enstemmig vedtatt.
Naleys forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 (FrP 2, Ap 1 (Halleland) og KL 1 (Borg)).
Innstillingen med Ekornsæters og Hallelands kommentarer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ

Hovedutvalg helse og
omsorg

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

29

1

10

2

15

12*

3

Kl. 18.30

* Budsjettmøte
Møtene avholdes onsdager kl. 18.30. Møtene i oktober, november og desember er torsdager.

Saknr. 52/19
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
1. Helse- og omsorgsdepartementet – Invitasjon – deltakelse i forsøk med statlig
finansiering av omsorgstjenesten
Kommunalsjefen opplyste at det fremmes sak til behandling i formannskapets møte
27. januar 2020 og settes på hovedutvalg helse og omsorgs referatliste den 28. januar
2020.
Tatt til orientering.
2. Budsjettoppfølging per oktober 2019
Tatt til orientering.

Saknr. 53/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
1. Kommunalsjefen orienterte om matombringing. Frist utgikk 14.11.2019. Det er mottatt
tilbud i forhold til utlysningen og planen er å gi tildeling i neste uke.
2. Borg (KL) uttrykte bekymring i forhold til oppslag i media om store avvik i norske
sykehjem som handler om vold, trusler og utagering og spurte om tall for Karmøy.
Hvilke tiltak har en for å beskytte?
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Kommunalsjefen svarte om hvordan avvik føres og at det i år er tatt i bruk et
forbedringssystem, Compilo i tillegg til Profil (pasient-/journalsystem) hvor avvik føres.
Avviksregistrering blir lagt fram i arbeidsmiljøutvalget regelmessig.
Ekornsæter (H) ber om mer opplysninger i neste møte.
3. Borg (KL) spurte om videre planer i forbindelse med flytting av tilbud innen ROP (rusog psykiatritjenester) til disse som har angstproblemer, som ikke kan gå ut av hjemmet,
ikke våger ta bussen, ikke kan være med i grupper osv. Får disse hjemmebesøk?
Kommunalsjefen svarte at de med lette/moderate lidelser får hjelp gjennom Rask psykisk
helsehjelp dette kan enten være tilbud i grupper eller i noen tilfeller individuelt. I tillegg
kan en få tilbud om å delta i nettbasert behandlingstilbud om dette er mest
formålstjenlig. Det gis tilbud i hjemmet fortsatt, men det vurderes hvem som trenger det.
Karmøy kommune har meldt sin interesse i deltakelse i nasjonal pilot av nettassistert
behandling av psykiske lidelser. Fristen for å melde sin interesse til deltakelse for
kommunen er januar 2020.
Helsesjefen opplyste at de prøver å gi tilbud til mange grupper med mange forskjellige
lidelser. De som trenger hjelp over lengre tid får hjelp/besøk/samtaler i hjemmet. Ved
lette/moderate lidelser kan en ta direkte kontakt med ROP.
4. Borg (KL) viste til at det er nedbemanning i hjemmetjenesten på røde dager og lurte på
om en kunne gjøre noe slik at ikke hjemmeboende må vente inntil 3 uker for å dusje til
jul.
Kommunalsjefen svarte at det er samme praksis som før. Hyppigheten av dusjing blir
gjort ut fra en helsefaglig vurdering.
5. Løndalen (KL) opplyste at Kolnes Sanitetsforening har fått ca. 30 000 fra Karmøy
kommune til husleie for dagtilbud, men kommunen vil kanskje redusere støtten.
Kommunalsjefen svarte at det ikke er satt av midler til dette på helse og omsorgs
budsjett, da de kun har 50 000 til fordeling til frivillige lag og organisasjoner.
Det kan søkes støtte i Karmøy kommune innen 1. mars årlig på tilskudd som fordeles av
hovedutvalg oppvekst og kultur (tilskuddsordningen som eldrerådet fordelte tidligere er
nå medtatt her og søknadsfristen er endret fra 1. november årlig).
6. Løndalen (KL) spurte om det stemte at Balansegruppen/Frisklivssentralen ikke var satt
inn igjen i budsjettforslaget.
Hop (AP) svarte at posisjonen hadde fulgt rådmannens budsjettforslag og da det ikke er
nok midler må en ta upopulære valg/avgjørelser.
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7. Ørpetvedt (FrP) viste til fersk dom i Møre og Romsdal vedrørende manglende
informasjon/epikriser ved overliggerdøgn og overføring til kommunen som gav 18 mill.
igjen til kommunen. Kan det være slike tilfeller i Karmøy også?
Kommunalsjefen viste til samhandlingsavtaler og at det fra kommunen var innrapportert
63 avvik knyttet til samhandlingsavtalene hvor mange av disse som var knyttet til
mangler ved epikrise hadde hun ikke tall på.
Kommunalsjefen orienterte om prosessen ved eventuelt tvister knyttet til brudd på
samhandlingsavtalene.
8. Halleland (Ap) viste til at det i forrige periode ble snakket om IK Barnevern og spurte om
det var iverksatt.
Kommunalsjefen svarte at Karmøy barnevern har inngått samarbeid med Bokn. Det er
samarbeid mellom barnevernstjenestene i Haugesund og Karmøy, dette gjelder bl.a.
gjennomgang av årlige KOSTRA-tall. Kommunene Tysvær, Sauda og Suldal kjøper
tjenester hos kommuneadvokaten i Karmøy bl.a. i forhold barneverntjenester.
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SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG
ØKONOMIPLAN 2020-2023
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 136/19
Behandling:
Grindhaug(KrF) fremmet følgende på vegne av samarbeidspartene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) og SV:

Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2020-2023,
med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B,
2A og 2B).
2020

2021

2022

2023

10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes

350

350

350

350

7 - helse

Støtte Møteplassen opprettholdes

750

750

750

750

8 - omsorg

Kreftkoordinator opprettholdes

458

458

458

458

18 - økonomi

Kommunal kontantstøtte opprettholdes

400

400

400

400

4 - kultur

Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes

500

500

500

500

3 - skole

Torvastad Arena

100

100

100

100

3 - skole

Storhall Karmøy

200

200

200

200

8 - omsorg

Hukommelsesteam opprettholdes

977

977

977

977

1 000

1 000

1 000

1 000

ramme

DRIFT

10 - barnevern Økt ramme ettervern
7 - helse

Helsestasjon Skudenes opprettholdes

381

381

381

381

7 - helse

Tilskudd Amathea opprettholdes

55

55

55

55

8 - omsorg

Sildabord opprettholdes

36

36

36

36

7 - helse

Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord)

55

55

55

55

2 380

2 380

2 380

2 380

100

100

100

100

15

15

15

9 - sosial

KTA-plasser

1 - adm.

Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes

3 - kultur

Frivillighetspris

10 - forvaltningKompetanseoverføring

-1 600

1A - e-skatt

Økt bunnfradrag

5 200

1A - finans

Økt utbytte fra Haugaland Kraft

-3 500

1A - finans

Redusert overføring fra drift til investering

-8 127

18 - økonomi

Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst

-

-

15
-

-

-

-

5 200

5 200

5 200

-13 877

-14 587

-15 307

-

-

-

1 690

-

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans

Endring avdragsutgifter

1A - finans

Endring renteutgifter
SUM ENDRING

190

660

1 170

80

260

460

660

-

-

-

-

8 127

13 877

14 587

15 307

Netto driftsresultat (inkl. VAR)

1,73 %

1,30 %

1,36 %

1,44 %

Netto driftsresultat (eksl. VAR)

1,51 %

1,34 %

1,33 %

1,32 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag

39,6 %

40,8 %

43,1 %

44,2 %

45,0 %

44,9 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag

39,9 %

41,6 %

44,1 %

45,7 %

46,5 %

46,2 %

2024

2025

tiltramme

6 - livssyn

INVESTERING (tall inkl. mva)
Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020

2020
2 000

2021
-

2022

2023

2026

2027

2028

2029

-2 000

JL?
100 %

3 - skole

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-18 000

-49 000

-137 000 100 %

5 - idrett

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-3 000

-9 000

-25 000 100 %

3 - skole

Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg"

3 - skole

Nye skolebygg

5 - idrett

Nye skolebygg

-5 000

-37 000 100 %

18 000

54 000

174 000 100 %

3 000

9 000

25 000 100 %

-

-

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-400

-

8 127

13 877

14 587

400

15 307

-

-

-

-

-9 727

-13 877

-12 987

-15 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr
Eiendomsskatteloven § 11.

-

Pkt 9 rådmannens forslag endres til:
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,Sum låneopptak 544 616 000,PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV
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.
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.
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.
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.
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.
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 .

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.
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.
Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold.
Lærlinger
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet. Kommunens
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.
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.

Gaard (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
ramme
3 - Skole
3 - Skole
3 - Skole
7 - Helse
07-Helse
8 - Omsorg
8 - Omsorg
9 -Sosial

DRIFT
Opprettholdes
Torvastad Arena
Storhall Karmøy
Redusere stillingene i KVOS
Møteplassen
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak
Kreftkoordinator
Hukommelse team
KTA plasser

10 - Barnevern LOS stillingen barnevern

2020
200

2021
200

2022
200

2023
200

300
470

300
940

300
940

300
940

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

350

350

350

350

-

-

-

-

-

-

Nye tiltak
1 - Adm.

Tjenesteutvikling fra 1.4

650

1 000

1 000

1 000

1 - Adm.

Seniortiltak

1 000

1 000

1 000

1 000

3 - skole

Miljøterapeuter / tidlig innsats

4 000

13 600

13 600

13 600

8 - Omsorg

Optimaliseringsverktøy

1 000

1 000

1 000

1 000

12 - nærmiljø

Nærmiljø

500

500

500

500

14 - næring

Tilskudd til tannlegevakt

750

750

750

750

-

-

-

-

-

-

-800

-800

-800

Innsparinger
1 - Adm.

Tiltaket "ny jurist i stab" reduseres

-800

1 - Adm.

Formannskapets disposisjonspost

-500

-500

-500

-500

1 - Adm.

Organisasjonsutvikling

-500

-500

-500

-500

-10 000

-47 750

Reduksjon sykefravær 1% poeng per år. Øvrige innsparinger til
-28 650

-38 200

-

-4 700

-4 700

-4 700

-4 458

-4 458

-3 978

-3 503

7 - Helse

velferdstiltak

8 - Omsorg

Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten

16 - brann mv

Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning

1A - eskatt

Økt bunnfradrag eiendomsskatt

2 800

2 800

2 800

2 800

1A - finans

Gevinst finansielle instrumenter

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

1A - finans

Utbytte Haugaland Kraft

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

1A - finans

økt overføring fra drift til investering

13 523

27 303

36 923

44 198

Endring avdragsutgifter

-250

-860

-1 260

Endring renteutgifter

-100

-340

-490

10

SUM ENDRING

424

424

424

424

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans
1A - finans

tiltramme

3 - skole

INVESTERING (tall inkl. mva)

2020

Ny skole Åkra (fremskyndes)

12 - nærmiljøUtvikling av Karmøys sentrale fastland (ny)
5 - kultur

Historiske Avaldsnes - ny utstilling (utgår)

3 - skole

Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny)

1 067

40

2021

2022

2023

2024

5 000

43 000

175 000

80 000

6 167

2025

2026

2027

2028

2029

JL?

-5 000

-37 000

100 %

4 500

1 433

-5 000

-5 000

-5 000

100 %

100 %

-35 000

-45 000

100 %
100 %
100 %

Endring finansiering
2A - finansierEndring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansierEndring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansierEndring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-213

-2 233

-8 500

-6 000

-

-

-

1 000

7 400

-13 523

-27 303

-36 923

-44 198

12 669

18 369

2 923

-64 948

-27 287

-24 000

-

-

-

4 000

29 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERBALPUNKT - Budsjettvedtak Karmøy Høyre/Karmøylisten 2020
Innledning:
Økningen av den private verdiskapingen i vår kommune (1%) i senere år har vært særdeles lav i forhold til
nabokommunene Tysvær (32%) og Haugesund (23%). Isolert for kommunen er utvikling i verdiskapning
pr innbygger tilnærmet flat de siste 8 årene. Dette vil svekke skattegrunnlaget for finansiering
velferdsmodellen i kommunen dramatisk, samtidig som demografiutfordringen øker.
Samtidig synes det som en stor utfordring at den samlede verdiskapingen i Haugalandsregionen er
vesentlig lavere enn Bergen og Stavanger-regionene, henholdsvis 16%, 30% og 23% (2010-2014).

Det må investeres i langsiktige tiltak i vår kommune, og for regionen ellers, herunder legge til rette for
utbygging av næringsarealer slik at vi kan tilby næringslivet tilpassede arealer for etablering av nye
arbeidsplasser som skal øke kommunens inntekter, hvilket gjør kommunen i stand til å opprettholde
velferden vår.
Ved den kommende rullering av planstrategien, må næringsutvikling bli et av hovedtemaene, der det pekes
på faktorer som må på plass for at vi kan oppnå en økt verdiskaping i vår kommune samt legger til rette på
en slik måte at det gir bedriftsattraktivitet.
Fra budsjettdokumentene til rådmannen fremgår det av de ulike KOSTRA-analysene som er vedlagt at det
er et stort effektiviseringspotensialet i vår kommune sammenlignet med tilsvarende data for
sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13), der det samlede effektiviseringspotensialet er i
størrelsesorden110 mill. kroner.
Det bør tilrettelegges for en større grad av samordning av økonomi- og analysefunksjonene i kommunen,
slik at en kontinuerlig foretar vurderinger av nye tiltak om hvordan disse påvirker andre områder. Dagens
økonomistyringsfunksjoner synes noe fragmentert og det bør derfor tilrettelegges med en analysefunksjon
tett opp mot rådmannen der både økonomi og faglige funksjoner blir vurdert.
En sentral analyseenhet bør beskrives og vurderes når vår planstrategi nå skal revideres.
Generelle føringer:
Enhver endring i drift skal være økonomisk kartlagt, der kun de endringer som medfører
besparelser/effektivisering skal gjennomfører. Tiltaket skal gjennomføres i henhold og resultatene
dokumenteres. Jfr KPMG kap 6:
Overordnet arbeides det systematisk med kostnadseffektivitet og kostnadskontroll i Karmøy
kommune. Det er fokus på å tildele tjenester etter BEON-prinsippet, innføre ressurseffektiv
velferdsteknologi og planlegge og dimensjonere pleie- og omsorgstjenestene på en hensiktsmessig
måte. Samtidig ser vi noen forbedringsområder, og har følgende anbefalinger:
* Kommunen bør vurdere å formalisere økonomi-ansvaret til lederne på ulike nivå innenfor pleie
og omsorg, og sikre en mer systematisk oppfølging av avdelingers- og virksomheters økonomi- og
målstyring.
* Kommunen bør vurdere å gjennomføre budsjettjusteringer innenfor pleie og omsorg i større grad,
for å sikre oppdaterte, realistiske budsjett gjennom året og bedre informasjon om budsjettavvik.
*Kommunen bør utarbeide tydelige, konkrete kriteriesett for tildelingen av alle type helse- og
omsorgstjenester.
*Kommunen bør vurdere tiltak for å bli a jour i revideringen av eksisterende vedtak av helse- og
omsorgstjenester.
*Kommunen bør videreutvikle arbeidet med å systematisere innføring, bruk og oppfølgingen av
ny velferdsteknologi. Et første steg kan være å utarbeide planer for gevinstrealisering.
* Kommunen bør i større grad konkretisere sammenhengen mellom velferdsteknologi og
dimensjonering av tjenestene.
http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-kostnadseffektivitet-pleie-og-omsorgKarm%C3%B8y-farge.pdf
Felles driftsenheter med nabokommuner

Utrede felles driftsenheter med nabokommuner etter vertskommune-prinsippet: Kulturskole
(administrasjon), barnevern, avfallshåndtering(HIM) og teknisk administrasjon med felles regelverk.

Eiendomsskatten:
Beholde bunnfradraget uendret (Kr: 1.050.000,-).
Formannskapets disposisjonspost
Formannskapets disposisjonspost reduseres med kr: 500.000
Tiltak rettet mot unge etablerere/småbarnsfamilier.
Kommunen stiller som garantist for toppfinansiering (administreres av bankene).
Målgruppe: førstegangs etablerere som har betalingsevne, men ikke fyller egenkapitalkravene.
Førstegangsetablerere gis fritak for eiendomsskatt i 5 år, gjelder også ved kjøp av brukt bolig.
Forslag til økt arbeidsnærvær og godt arbeidsmiljø:
Ny stilling som tjenesteutvikler opprettes og plasseres tilknyttet rådmannskontoret med ansvar for logistikk
og optimalisering av driftsorganiseringen (jfr. m.a. KPMG) fortløpende, og godt arbeidsmiljø og økt
arbeidsnærvær som stillingsbeskrivelse. Men også et hovedfokus på fremtidsrettede løsninger hva gjelder
både investeringer og drift. Kommunestyret forventer en sak hvor tjenesteutvikling tilpasset den
demokratiske utviklingen belyses. Innføre bonusordninger og velferdstiltak. Finansieres ved reduksjon av
sykefravær. Regelverket utarbeides sammen med fagforeningene. Oppnås innsparingene blir større enn
budsjettert, skal dette benyttes til økte velferdstiltak.
Skole og Kultur
Kommunestyret ber om en sak; hvor synergier/gevinster og eventuelle utfordringer ved å se på realisering
av de nye skolene på Åkra og Vea parallelt. Disse må i sammenheng belyses på bredt grunnlag – herunder
hva som skal til for å gjennomføre en slik fremdrift.
Finansiering av nye tidsriktig skoler i sone 2 utredes, alle finansieringsmodeller inkludert leie/leasing.
Ved valg av løsninger for ny skoler på Åkra, skal også arealbehov i forbindelse med heldøgnomsorgstjenester
i lys av den demografiske utviklingen vurderes.
Vea Storhall:
Det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.
Torvastad Arena: det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.
Kulturhus i Karmøy Kommune.
Det fremmes sak om prinsippvedtak vedrørende nytt Kulturhus i Karmøy Kommune.
Opple Avaldsnes AS
Karmøy Kulturopplevelser AS som drifter Nordvegen historiesenter, utarbeider plan for ny utstilling til 15
mill. kr. Karmøy kommune stiller eventuelle garantier for lån.
KVOS:

Beholdes som driftsenhet under skole, og videreføres uten stillingsreduksjon.
Karmøy voksenopplæringssenter er en viktig kunnskapsbedrift og et ressurssenter for
Kommunen. Skolen har et mangfold av deltakere med ulike behov og rettigheter.
Skolen har en sterk faglig kompetanse innenfor norsk som andrespråkspedagogikk, minoritetspedagogikk,
arbeidsrettet norskopplæring, grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, tospråklig fagopplæring,
ICDP (foreldreveiledning med sertifiserte lærere), synspedagogikk, tegnspråk, mobilitet, ASK (alternativ og
supplerende kommunikasjon), samt at vi gir opplæring i kompenserende hjelpemidler for slagrammede og
personer med afasi. Skolen gir også veiledning til bolig, dagtilbud og arbeidsplass (eks. Solstein).
Helse og Omsorg:
• I lyset av eldrebølgen og den økende pleiemengde, må det gjennom omstilling, utvikling og
forbedring gjennomføre en restrukturering.
• Optimalisere funksjonsdeling etter beboernes funksjonsevne med bruk av avlastningshotell
(nåværende omsorgshotell) for beboere med god funksjonsevne og almen helse.
• Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for de omliggende områdene ved det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn startes opp i løpet av 2020. Bygget må planlegges og prosjekteres med tanke på
fremtidig mulighet for å bygge flere etasjer, gjerne i samarbeid med privat utbygger og for øvrig
planlegger for videre utbygging/påbygg på tomten. Her kan nye omsorgsboliger – private eller
kommunale – eller vanlige leiligheter vurderes.
• Arbeide med erverv av område øst for sykehjemmet vist som offentlig formål startes opp snarest.
• Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Administrasjonen legger fram sak om
statlig finansiering av eldreomsorgen.
• Nytt omsorgssenter på fastlands-Karmøy. Kommunestyret forutsetter at sak, med vurdering
av alternativ tomt til nytt omsorgssenter på fastlands Karmøy fremmes før sommeren 2020. Denne
må bygge på de nasjonale føringer i dokumenter som «Den kulturelle spaserstokken», «Leva hele
livet» og «Verdighetsreformen».
• Det utredes kjøp og regulering av tomtearealet.
UNGBO-prosjekt:
Kommunestyret ber rådmannen utrede et UNGBO-prosjekt som ettervern for ungdommer mellom 18 og 23
år i barnevernet etter modell fra Stavanger hvor flere eksterne instanser som Husbanken, videregående skole
m.fl. bidrar med finansieringen, eventuelt i et interkommunalt samarbeid.
Bosettings mønster:
Etablere nye botilbud i tilknytning til sykehjem og utvikle omsorgs og trivselsentre.
Dette tilrettelegges i nærhet av sykehjem, boformer som borettslag, selveier, utleie og kommunale boliger.
KTA plasser på Solstein:
Opprettholdes.
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak:
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak.
Effektivisere Drift:

Det innføres elektroniske planleggingsverktøy i hjemmesykepleie og ROP, jamfør tidligere tester i andre
kommuner (ref. Sintefrapport).
Vedlikehold av gamle Åkra Kirke:
Tilskudd til nødvendige reparasjoner og vedlikehold av gamle Åkra Kirke i forkant av 200 års jubileum i år
2021.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt eldreråd/ brukerutvalg.
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal ha en selvstendig uttalerett med innstilling
til vedtak. De velger selv leder og setter selv opp saksliste. Administrasjonen holder sekretariat.
Brukerutvalgene rapporterer til rådene.
Brukerutvalg gis reell innflytelse.
Ingen kutt i tilskudd til møteplassen.
Møteplassen er en viktig del av de arbeidet som gjøres for denne gruppen.
Videreføre Losstilling (barnevernet).
Prosjektstilling er delvis finansiert av BUFDIR.
Teknisk Drift/Samferdsel.
Utvikling av Norheim/ fastlandsside: i investeringsbudsjettets økes byutviklingsposten med 1/3.
IKS/Brann/Legevakt/HIM
Karmøy Høyre setter som en forutsetning at det arbeides med å få Haugesund Kommune med som
fullverdig deltaker i alle interkommunale selskap og at Karmøy kommune inngår som fullverdig partner i
HIM.

Krog (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG:
MDG Karmøy støtter Posisjonens budsjettforslag, med følgende forslag til endringer:
Innsparinger:
Organisasjonsutvikling i admin: 980 000 kroner
Ny jurist i stab: 800 000 kroner
Økt bemanning eiendomsskattkontor 1 200 000 kroner
Totalt 2 980 000 kroner
Økte utgifter:
1 490 000 kroner styrking av Budsjett for driftstilskudd til private barnehager.
1 490 000 kroner settes av til frie midler i et miljøfond som skal benyttes til tiltak som identifiseres i den
oppdaterte miljøstatusen som kommer i 2020.
Totalt 2 980 000 kr.

Nilsen (Ap) foreslo at det først stemmes over formannskapets innstilling til vedtak, deretter
forslaget fremsatt av Krog (MDG), forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og
Karmøylista og til slutt samarbeidspartiene og SV sitt forslag.
Formannskapets forslag til vedtak fikk null stemmer og falt.
Forslaget fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer mot 43 stemmer og falt (MDG 2).
Forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og Karmøylista fikk 15 stemmer mot 30
stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) på vegne av samarbeidspartiene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) og
SV ble vedtatt med 28 stemmer mot 15 stemmer (H 9, KL 6, MDG 2)

Vedtak:

Budsjettvedtak
Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2020-2023,
med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B,
2A og 2B).

2020

2021

2022

10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes

350

350

350

350

7 - helse

Støtte Møteplassen opprettholdes

750

750

750

750

8 - omsorg

Kreftkoordinator opprettholdes

458

458

458

458

18 - økonomi

Kommunal kontantstøtte opprettholdes

400

400

400

400

4 - kultur

Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes

500

500

500

500

3 - skole

Torvastad Arena

100

100

100

100

3 - skole

Storhall Karmøy

200

200

200

200

8 - omsorg

Hukommelsesteam opprettholdes

977

977

977

977

1 000

1 000

1 000

1 000

ramme

DRIFT

10 - barnevern Økt ramme ettervern

2023

7 - helse

Helsestasjon Skudenes opprettholdes

381

381

381

381

7 - helse

Tilskudd Amathea opprettholdes

55

55

55

55

8 - omsorg

Sildabord opprettholdes

36

36

36

36

7 - helse

Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord)

55

55

55

55

9 - sosial

KTA-plasser

2 380

2 380

2 380

2 380

1 - adm.

Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes

100

100

100

100

3 - kultur

Frivillighetspris

15

15

15

10 - forvaltningKompetanseoverføring

-1 600

1A - e-skatt

Økt bunnfradrag

5 200

1A - finans

Økt utbytte fra Haugaland Kraft

-3 500

1A - finans

Redusert overføring fra drift til investering

-8 127

18 - økonomi

Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst

-

15

-

-

-

-

-

5 200

5 200

5 200

-13 877

-14 587

-15 307

-

-

-

1 690

-

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans

Endring avdragsutgifter

1A - finans

Endring renteutgifter
SUM ENDRING

190

660

1 170

80

260

460

660

-

-

-

-

8 127

13 877

14 587

15 307

Netto driftsresultat (inkl. VAR)

1,73 %

1,30 %

1,36 %

1,44 %

Netto driftsresultat (eksl. VAR)

1,51 %

1,34 %

1,33 %

1,32 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag

39,6 %

40,8 %

43,1 %

44,2 %

45,0 %

44,9 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag

39,9 %

41,6 %

44,1 %

45,7 %

46,5 %

46,2 %

-

-

-

2024

2025

tiltramme

6 - livssyn

INVESTERING (tall inkl. mva)
Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020

2020
2 000

2021
-

2022

2023

2026

2027

2028

2029

-2 000

JL?
100 %

3 - skole

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-18 000

-49 000

5 - idrett

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-3 000

-9 000

-137 000 100 %
-25 000 100 %

3 - skole

Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg"

-5 000

-37 000 100 %

3 - skole

Nye skolebygg

18 000

54 000

174 000 100 %

5 - idrett

Nye skolebygg

3 000

9 000

25 000 100 %

-

-

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-400

-

8 127

13 877

14 587

400

15 307

-

-

-

-

-9 727

-13 877

-12 987

-15 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr
Eiendomsskatteloven § 11.
Pkt 9 rådmannens forslag endres til:
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,Sum låneopptak 544 616 000,PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

-

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV
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.
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.
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.
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.
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.
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 .
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.

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.
Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold.
Lærlinger
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet. Kommunens
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.
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.

SAKSFRAMLEGG
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Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
17/895

Arkiv: PLANR 2103
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Kommunalsjef teknisk sitt forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny turvei Sletten – Revur,
Veavågen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 15,6 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene turvei, friområder, idrettsanlegg og blågrønnstruktur.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Hensikten er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde, samt
sideareal med belysning (samlet bredde for turvegformål på 7 meter) på strekningen SolsteinRevurvegen-Sletten/Storhall Karmøy. Ved ferdigstillelse av turveien vil dette sikre gode
sykkeltraseer i området for syklende mellom Kopervik og Veavågen, mellom Kopervik og
Revur/Veakrossen, samt gi lokalbefolkningen et tryggere og bedre tilbud for turvei, joggeløype
og utfluktsmål i nærmiljøet. Planforslaget legger til rette for rasteplasser, deriblant en lagt på et
fint utkikkspunkt mot Veavågen. Kommunen tror dette vil være et bidrag til mer uteaktivitet og
bedre folkehelse.
På to steder (innenfor formålene T1 og T2) er turveiformålet regulert bredere enn 7 m. Her er det
bratte stigninger, og endelig plassering av turveien bestemmes i prosjekteringsfasen for å sikre
best mulig resultat. Sideareal blir tilsådd.
Området er stort sett ubebygd og består av lyngheier og gammel utmark med beite. I nærområdet
finnes også kulturminner, blant annet en gammel gravhaug.
Gjennom arkeologiske undersøkelser i forbindelse med det pågående planarbeidet, er det funnet
to steinalderlokaliteter som berører turveien. For nærmere beskrivelse av disse, vises til det til
vedlagte rapport (Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur – Veavågen, Rogaland
fylkeskommune, rapport 9/2018). Disse er markert som hensynssoner – bevaring kulturmiljø i
plankartet, med tilhørende planbestemmelser.
Dimensjonering av turveien i planen er vist i tråd med kommunens vegnorm, foruten at krav til
stigning (bratthet) ikke oppfyller kravene til universell utforming (< 5 %). Det gjøres avbøtende
tiltak, deriblant etablering av hvilelommer i bratte partier.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Området i sør ved industriområdet er avsatt til eksisterende industri/lager/kontor. For øvrig er
området avsatt til LNFR-formål. I nord ender turveien i område avsatt til idrettsformål, og i
nordvest i et område avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Tilgrensende reguleringsplaner:

Mesteparten av turveien ligger innenfor gjeldende plan 209 Reguleringsplan for Vea Øst (vedtatt
05.12.1974) med formål «Friluftsområde». I nord går den inn i plan 2067 Reguleringsplan for
storhall Karmøy (vedtatt 11.02.2014).

Teknisk plan:
På Revurvegen langs turvei (T3) krysser en 22 kV luftlinje turveien. Denne er markert med
hensynssone-faresone i plankartet, med tilhørende bestemmelser.
For øvrig er det ingen tekniske anlegg langs veien/i planområdet. Det skal utarbeides en teknisk
plan for de delstrekningene av turveien som opparbeides, inklusiv lysplan.

Planens konsekvenser for barn og unge:
Planen legger til rette for lettere og tryggere ferdsel på strekningen, også for syklende. Det er
planlagt to rasteplasser langs turveien (T2). Fra nord mot sør:
1. FRI10: Rasteplassen har flott utsikt mot vågen, men ligger vindutsatt til.
2. FRI11: Området er et naturlig furuskogsområde med noen naturlige lysninger. Området
skal tilrettelegges nærmest turveien med bord/benker, for øvrig skal området være et
«skogslekeareal», f.eks. tilrettelagt med klatretau, balansebord o.l.
Rasteplassene kan utstyres med bord, benker, mindre bygg slik som grindabygg/gapahuk,
lekeapparater o.l.
Det kan settes opp bommer på turveiene for å hindre motorisert ferdsel.
Planen vil således legge bedre til rette for barn og unge i området, og ikke ha negative
konsekvenser.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Planforslaget har ingen større negative miljøkonsekvenser. Turveien som reguleres er for det
meste av strekningen allerede opparbeidet. Det er en ny strekning på turvei på ca. 200 meter i
nord, to rasteplasser og en utvidelse av bredden på eksisterende tursti som trengs av
arealinngrep. Langs turveien er det registrert ulike fremmede arter. Turveien vil ikke føre til økt
spredning av disse artene. Se også eget notat angående fremmede arter.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Faktorer som kan gi positive bidrag til folkehelsa er blant annet gode boforhold med nærhet til
urban friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelskvaliteter, gode gang- og sykkelveiforbindelser,
sosiale møteplasser mv. Planforslaget legger til rette for alt dette, ved å gjøre en nærtursti lettere
tilgjengelig for større befolkningsgrupper, og samtidig tryggere da turveien blir belyst. Større
bredde og bedre belegg på turveien vil åpne traseen for syklende, noe som også gir kortere
sykkelavstand mellom Veavågen og Kopervik. Rasteplasser tilrettelagt for sosiale aktiviteter, lek
mv. gir økt opplevelsesmulighet av nærmiljøet og naturen rundt. Informasjon om
steinalderboplasser langs turveien gir befolkningen bedre kjennskap til lokal historie og økt
lokalidentitetsfølelse.

Planforslaget vil ha en klart positiv virkning på folkehelsa.

Økonomiske forhold:
Det er søkt om, og mottatt, midler for opparbeidelse av turveien. Slik sett har planforslaget ingen
direkte økonomiske konsekvenser for kommunen (anleggskostnader), foruten fremtidig
vedlikehold av turvei, rasteplasser og gatelys (inklusiv strøm).
Ved utbedring av turveien, kan det bli behov for å erstatte gamle beitegjerder langs turveien med
nye. Selve turveitraseen skal kjøpes og overdras til kommunen, som ny grunneier av disse
arealene. Også disse kostnadene vil i utgangspunktet bli dekket av mottatte midler for
opparbeidelse av turveien.
Dersom det ikke kommer til enighet med grunneiere om overskjøtelse av offentlige arealer
(turvei med friarealer) til kommunen, vil planen danne grunnlag for ekspropriasjon.

Saksbehandling:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Det ble varslet oppstart tre ganger (07.03.2017, 10.08.2017 og 09.11.2017),
på grunn av utvidelse av planområdet.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til oppstart av planarbeidet:
Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....21.03.17 og 06.09.17
2. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............05.04.17, 14.09.17 og 01.12.17 *
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................16.03.17, 28.09.17 og 30.11.17
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................22.09.17
5. Haugaland Kraft ................................................................14.09.17
*Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, har gitt flere merknader underveis i avklaringen om
kulturminner. Se sammendrag av merknadene nederst i saksfremlegget
Merknader:
1. Bjørn Oddvar Madsen (grunneier)...................................14.08.17
De innkomne uttalelser og merknader er vedlagt.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er et ledd i gjennomføringen av kommuneplanen for
Karmøy. Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det til nå i saksbehandlingen er avdekket forhold
som skulle tilsi at planen ikke bør godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn i den
foreliggende form.

På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk og miljø ved 1.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunalsjef teknisk i Karmøy, 19.12.2019

Eiliv Staalesen
sign.

Oversikt over vedlegg:
- Planbestemmelser
- Oversiktskart
- Plankart
- Gjeldende reguleringsplan(er)
- Gjeldende kommuneplan
- Planbeskrivelse, med
o ROS-analyse
o Arkeologisk registrering, rapport 9/2019, Rogaland fylkeskommune
o Kartlegging av fremmede arter, rapport, Karmøy kommune
o Illustrasjon over mulig turvei-profil
o Uttalelser og merknader
- Illustrasjon: Planforslag med ortofoto (og gjeldende reguleringsplaner delvis synlig over
ortofoto). Planområdet er oppdelt i 6 ark fra sør mot nord

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.

Fylkesmannen i Rogaland (16.03.2017, 28.09.2017, 30.11.2017):
Ingen merknader til planarbeidet.

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
21.03.2017:
Fylkesrådmannen ser det som positivt at eksisterende turløype med en avstikker
til boligfeltet i nordvest skal fastlegges i ny reguleringsplan. Vi har ikke øvrige
kommentarer på nåværende tidspunkt.
06.09.2017:
Ingen ytterligere kommentar

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen:
05.04.2017:
Da det fra tidligere er påvist en gravrøys (id 24564) svært nærme den aktuelle
turstia og det også er registrert flere automatisk freda kulturminner i planens
nærområde, finner vi det nødvendig å befare området før vi kan gi endelig uttale
til planen. Dette for å avgjøre om det er potensial for at det finnes ikke tidligere
kjente automatisk freda kulturminner som kan komme i konflikt med
planforslaget.
14.09.2017:
Fylkesrådmannen gjennomførte 25.05.2017 en befaring av planområdet slik det var
varslet i det varsel av 07.03.2017. Deler av området er vurdert til å ha et stort
potensiale for funn av automatisk freda kulturminner. Det ble også gjort funn av
flintartefakter på befaringen som støtter opp om at området har et stort potensiale
for funn av steinalderlokaliteter. Da planområdet nå er endret må det
gjennomføres en ny befaring for å vurdere omfanget av påkrevde registreringer.
03.10.2017.
På bakgrunn av nærliggende automatisk freda kulturminnefelt, og på bakgrunn av
områdets topografi og geografiske beliggenhet, anses deler av planområdet for å
ha et stort potensial for funn av automatisk freda kulturminner som ikke tidligere
har vært kjent. Det vil derfor være behov for nærmere arkeologiske registreringer
før vi kan komme med en endelig uttalelse til planen. Krav om arkeologiske
registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.
01.12.2017:
I de nevnte brevene varsler kommunen at de vil ta ut ett av områdene der
fylkesrådmannen har varslet behov for arkeologiske registreringer fra
planområdet. Dette for å redusere kostnadene ved påkrevde undersøkelser.
Fylkesrådmannen ser imidlertid at det er uheldig at den allerede opparbeidede
rasteplassen ikke blir tatt med i planforslaget, da dette vil føre til at området langs
turstien blir privatisert. Fylkesrådmannen har følgelig besluttet å foreta
undersøkelsene knyttet til det aktuelle området på egen regning. Dette begrunnes
også med at det ble funnet flintartefakter på befaring i det aktuelle området, og at

26.06.2018:

området derfor bør kontrollregistreres med tanke på fremtidige tiltak som gjeldene
plan åpner opp for.
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vår arkeologiske
registrering gjennomført i perioden 20.04.18-24.04.18. Fylkesrådmannen har
vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Som det går fram av den vedlagte arkeologiske registreringsrapporten ble det
funnet to steinalderlokaliteter innenfor tiltaksområdet.
Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan iverksette tiltakene uten at det
foreligger et dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren, jf. kulturminneloven §§ 3 og
4 (jf. også § 8, 1. ledd).

Kommunalsjef
teknisk sin kommentar:
Begge lokalitetene er avmerket som hensynssone (H570_1 og H570_2) med tilhørende
planbestemmelser. Kommunen har kommet til at det er vanskelig å unngå lokalitene uten
å legge turveien-traseen kraftig om, noe som igjen vil føre til vesentlige inngrep i naturen
og i et område brukt som beitemark. Som det fremgår av rapporten fra Rogaland
fylkeskommune, har eksisterende tursti med grøfter allerede gjort skader i lokalitetene, og
for lokalitet H570_1 er det påført masse i etterkant. Kommunalsjef teknisk har derfor
kommet til at det er ønskelig å anlegge turveien i dagens trase, men med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i kulturminnene på begge lokaliteter (kun tilrettelegging over
dagens bakknivå).
Fra kommunens side blir det derfor lagt opp til at det søkes om dispensasjon fra
kulturminneloven §§ 3 og 4 for de tiltak som dette planforslaget legger opp til innenfor
lokalitetene. Dette innebærer at planen ikke er gydlig før et ev. dispensasjonsvedtak er
gitt av Rogaland fylkeskommune. Foreslåtte planbestemmelser legger derfor til grunn at
en slik dispensasjon er gitt, med de vilkår som står foreslått i planbestemmelsene for
hensynssoner.

Statens vegvesen (22.09.2017):
Turstien har tilkomst via fv. 47 og 852. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegene, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
I sør er planområdet for tur løype Sletten/Revur i konflikt både med planområdet for detaljplan
fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, og varslet område for kommunedelplan fv. 47 mellom Veakrossen
og E1 34 Helganesvegen. Eksisterende parkeringsplass i sør, samt tilknytning til eksisterende
fortau/gang - og sykkelvei og turstisystemet på sørsida av fv. 47, skal reguleres i detalj plan for
turløype Sletten/ Revur. Denne delen av planområdet kan komme i direkte konflikt med
toplanskryss/ ny trase for fv. 47. Det må tas høyde for at arealdisponeringen i området må
justeres i forbindelse med detaljplanlegging a v fv. 47. Statens vegvesen kan ikke se at
planarbeidet vil medføre vesentlige endringer i trafikkforholdene på eksisterende fylkesvegnett.
Vi har ikke andre merknader til planarbeidet.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Etter varsel om planoppstart er reguleringsplan 2107 – Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen blitt
vedtatt av kommunestyret 01.07.2019. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen til
planforslaget, og kommunestyrets vedtak gjelder derfor den søndre og nordre del av
planen. Imidlertid er nå hele plansaken for plan 2107 oversendt Kommunal – og
moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.
I plan 2107 er området sør for Revurvegen avsatt som midlertidig rigg- og
anleggsområde, med underformål Vegetasjonsskjerm, og friluftsområde. Der eksisterende
G/S-vei møter Revurvegen, er det avsatt plass til en trafostasjon.
Planforslaget for plan 2103 Turvei kommer ikke i «konflikt» med plan 2107. Turveiens
start ligger like nordøst for plan 2107 og regulert næringsområde på Revur.

Haugaland Kraft Nett AS (14.09.2017):
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet. Vi vil
gjøre oppmerksom på våre 22 kV høyspente jordkabler (magenta heltrukne linjer) som er i den
sørlige delen av planområdet. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV luftledning
(magenta heltrukken taggete linje med brune stolpepunkter) som krysser planområdet i vest. For
denne 22 kV luftledning må det inntegnes en hensynssone i reguleringsplankartet med total
bredde på 16 meter, (dvs. 8 meter på hver side av luftledningenes trase-midte).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er lagt inn en 16 m bred hensynssone-faresone i plankartet der 22 kV luftledning
krysser turveien. Forslag til reguleringsbestemmelser for denne faresonen er laget i dialog
og overensstemmelse med Haugaland Kraft Nett AS: «Område for høyspentledning i luft.
Tiltak innenfor hensynssonen må forholde seg til Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg (2006), eller til enhver tids gjeldende forskrift.»

Bjørn Oddvar Madsen (14.08.2017):
Er grunneier i området og ønsker at det blir mulig å få til et innstikk til hans tomt når det blir
anlagt lys langs turvei.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Et slikt innstikk er noe som ikke angår reguleringsplanen. Private avtaler kan eventuelt
gjøres med tiltakshaver når belysning skal anlegges. Det vises for øvrig til kulturminner i
området. Tiltak innenfor automatisk freda kulturminner er forbudt. Kulturminnene har
større utstrekning enn det som er vist som hensynssone i dette planforslaget.

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.
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